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INTRODUÇÃO

Este Relatório sistematiza e apresenta os resultados conclusivos do Estudo do Componente
Quilombola (ECQ) das comunidades localizadas no entorno da Mineração Rio do Norte
(MRN), nas margens do rio Trombetas, no município de Oriximiná/PA, doravante ECQTrombetas.
O referido ECQ constitui peça técnica obrigatória no âmbito do processo de Licenciamento
Ambiental (LA) do projeto de lavra de bauxita nos platôs da Zona Central Oeste (ZCO) aberto
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
que incidem em áreas ocupadas e reivindicadas por comunidades quilombolas, conforme
demonstram Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação dos Territórios Quilombolas
Alto Trombetas I e Alto Trombetas II elaborados pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra). Neste sentido, o ECQ associa-se ao Estudo de Impacto Ambiental
(EIA) para cumprimento da Portaria Interministerial n° 60, de 24 de março de 2015, relativa à
análise de estudos e manifestações sobre medidas de mitigação e controle de impactos
socioambientais decorrentes de empreendimentos e atividades na abrangência de territórios
quilombolas. Por fim, o ECQ obedece à Sistemática do Processo de Licenciamento Ambiental
elaborada pela Fundação Cultural Palmares (FCP), que resume o fluxo e os procedimentos
dos processos de Licenciamento Ambiental de atividades e empreendimentos com ocorrência
direta ou reflexa em terras quilombolas.
A área de abrangência deste ECQ corresponde aos territórios Alto Trombetas I, Alto
Trombetas II e Boa Vista, que, na totalidade, compreendem 15 comunidades quilombolas. A
saber: Abuí, Boa Vista, Curuçá, Jamari, Juquiri, Juquirizinho, Mãe Cué, Moura, Nova
Esperança, Palhal, Paraná do Abuí, Santo Antônio do Abuizinho, Sagrado Coração de Jesus,
Tapagem e Último Quilombo.
O estudo teve como objetivo principal a realização de diagnóstico sociocultural e a
identificação de impactos associados à implantação e operação do empreendimento sobre as
comunidades quilombolas supracitadas, que servirão como base para a recomendação de
medidas socioambientais mitigatórias e compensatórias para os impactos identificados. As
informações

contidas

neste

documento

foram

obtidas

por

meio

de

pesquisa

socioantropológica que considera dados secundários e primários acerca das comunidades
quilombolas do Alto Trombetas, com foco em seus modos de vida e formas de interação com
o ambiente e os territórios que ocupam.
Este ECQ se divide em três partes, sendo a primeira composta por um Relatório Geral que
considera os seguintes itens: caracterização histórica de ocupação do território por parte dos
quilombolas; trajetória de instalação e desenvolvimento do empreendimento minerário em
Oriximiná; e metodologia usada no estudo. Já na segunda parte do ECQ são apresentados
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relatórios individuais das 15 comunidades pesquisadas, os quais partem da caracterização
socioeconômica e cultural dos territórios para a identificação de possíveis impactos
socioambientais da mineração a partir do ponto de vista das comunidades quilombolas
afetadas. A terceira e última parte do estudo refere-se aos mapas de etnozoneamento das
comunidades. Cada comunidade elaborou pelo menos um mapa representativo de suas áreas
de moradia e uso. Algumas delas optaram por elaborar dois mapas, um para área de moradia
e outro para área de uso.
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PARTE I – RELATÓRIO GERAL

16

1 VISÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO1
1.1 O município de Oriximiná
O ECQ-Trombetas compreende os TQs Alto Trombetas, Alto Trombetas II e Boa Vista, que
se localizam no município de Oriximiná, situado na região oeste do Pará, na mesorregião do
Baixo Amazonas, na microrregião de Óbidos.
Figura 1: Localização do município de Oriximiná no estado do Pará

Fonte: <http://orixi.wordpress.com/tag/mapas/>

A denominação Oriximiná tem, certamente, origem indígena, mas discute-se sua exata
procedência: para uns, vem do tupi, com o significado “o macho da abelha”; para outros, como
Protásio Frickel, deriva de Eruzu-M’Na, que significa “muitas praias”.
A história oficial do município tem no padre José Nicolino de Souza um de seus mais
conhecidos personagens. Tido como um desbravador, o padre foi responsável pela fundação
da povoação de Uruaá-Tapera, em 1877, na margem esquerda do rio Trombetas, donde se
originaria a cidade. Em 11 de dezembro de 1886, essa povoação foi elevada à categoria de
freguesia, com o nome de Santo Antônio do Uruaá-Tapera. Em 1894, no governo de Lauro
Sodré, a freguesia foi elevada à categoria de vila, já com o nome de Oriximiná, e no mesmo
ano foi instalado o município. Seis anos depois, contudo, o mesmo foi extinto (assim como
Juruti e Quatipuru) e seu território deveria ser dividido entre os municípios de Faro e Óbidos.
O conteúdo deste tópico foi editado a partir da Ficha de Sítio do Inventário Nacional de Referências
Culturais dos Quilombos de Oriximiná (Iphan, 2014).
1
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Na prática, porém, o município esteve anexado somente ao segundo, até que, em 1930,
Magalhães Barata, interventor federal do Pará, restabeleceu o município com um território
menor do que aquele que possuía em 1894.
Atualmente, Oriximiná possui área de 107.603,292 km², constituindo um dos maiores
municípios brasileiros em extensão. Seus limites são: ao Norte, Guiana Francesa e Suriname;
a Leste, Óbidos; ao Sul, os municípios de Juruti e Terra Santa; a Oeste, o Município de Faro
e o Estado de Roraima.
A sede municipal, onde fica a cidade de Oriximiná, está a 37 metros de altitude, mas o relevo
do município atinge valores maiores nas áreas central e setentrional do seu território.
Destacam-se as serras de Tumucumaque, com 800 metros de altitude, e de Acaraí, onde está
o ponto culminante do estado do Pará, a 906 metros acima do nível do mar.
Oriximiná é extremamente rico em biodiversidade. O município conta com amplas áreas de
floresta densa e preservada, um complexo de campos intercalados com formações arbustivas
e florestas secundárias, fartas em aves, répteis e mamíferos. Campos de cultivos agrícolas
de subsistência são encontrados em torno da cidade e nas zonas rurais. No emaranhado de
rios, lagos e igarapés existentes no município, vivem variados tipos de peixes, répteis, anfíbios
e quelônios.
O maior rio de Oriximiná é o Trombetas, que percorre o território municipal de norte a sul,
desaguando no rio Amazonas, próximo à sede de Óbidos. São seus tributários inúmeros rios
– Erepecuru, Cuminá, Mapuera, Cachorro, Acapu, Nhamundá e Cachoeiri, entre outros – e
lagos – Erepecu, Iripixi, Sapucuá, Caipuru, Abuí, Maria Pixi, Salgado, Batata e Ururiá, entre
os mais navegáveis – que compõem a densa malha hidroviária do município, a qual constitui
o principal caminho para os deslocamentos internos e entre Oriximiná e outras localidades do
Pará e dos estados vizinhos.
Grandes porções do território oriximinaense correspondem a Unidades de Conservação
federais e estaduais (Reserva Biológica do Trombetas, Floresta Nacional Saracá-Taquera,
Floresta Estadual do Trombetas), e a terras indígenas e quilombolas, as quais integram a área
designada como Calha Norte, um dos maiores polos de concentração de biodiversidade no
planeta.
Grandes porções do território oriximinaense estão inseridas em unidades de conservação
federais e estaduais (Reserva Biológica do Trombetas, Floresta Nacional Saracá-Taquera,
Floresta Estadual do Trombetas) ou em áreas indígenas e quilombolas, algumas das quais
demarcadas e tituladas, como, por exemplo: as Terras Indígenas Nhamundá-Mapuera,
Trombetas-Mapuera, Zo’é e Katxuyana-Tunayana; o Parque Nacional Indígena de
Tumucumaque; e os Territórios Quilombolas de Água Fria, Boa Vista, Alto Trombetas,
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Trombetas e Erepecuru – tituladas ou parcialmente tituladas – e de Alto Trombetas II,
Cachoeira Porteira e Ariramba2, em processo de titulação pelo Iterpa e/ou pelo Incra.
A diversidade étnico-cultural, por sua vez, é um dos traços mais marcantes de Oriximiná, dada
a histórica convivência de indígenas, quilombolas, ribeirinhos, colonos, migrantes e
descendentes de imigrantes. Inúmeras línguas são faladas no município, assim como há um
sem-número de festas, danças, variações culinárias, tipologias artesanais, formas de
expressão, saberes específicos das práticas produtivas e conhecimentos tradicionais dos
diferentes povos que habitam o município.
De acordo com o censo do IBGE em 2013, a população de Oriximiná contabilizava 66.821
habitantes e uma densidade demográfica de 0,58 hab/km². Ainda segundo o órgão, quase 5%
da população local era indígena naquela data, o que fez de Oriximiná o terceiro município
paraense em incidência indígena no referido censo. Dos mais de três mil indivíduos
pertencentes a várias etnias, todos residiam em área rural (13,2% da população rural do
município). A população quilombola, embora não seja contabilizada no censo, está estimada
em torno de oito mil indivíduos distribuídos em 37 comunidades e oito TQs.
Por fim, no que tange à composição populacional do município, nota-se, tanto nas áreas rurais
quanto urbanas, a presença de migrantes das regiões Centro-Sul e Nordeste do Brasil, e de
descendentes de imigrantes europeus que se instalaram na localidade no passado.
A economia de Oriximiná baseia-se em atividades agropecuárias, pesca, coleta de castanha
e copaíba, e na mineração de bauxita realizada na região do Trombetas, justamente objeto
deste relatório. Assim, embora ainda seja quase totalmente recoberto por floresta ombrófila
densa, o território municipal vem apresentando progressivas alterações causadas pelo
desmatamento para abertura de roçados e pastagens, sobretudo no entorno da cidade, mas
também em áreas do interior, onde se verifica franca expansão da fronteira agrícola e da
mineração.

1.2. Breve histórico das comunidades remanescentes de quilombo do Trombetas3
O rio Trombetas e seus afluentes foram destinos privilegiados de escravos negros fugidos das
senzalas de Santarém, Óbidos, Alenquer, imediações de Belém e até de Macapá. Desses
núcleos regionais de povoamento irromperam as iniciativas dos resistentes ao cativeiro que,
em dispersão pelo Rio Amazonas e afluentes, no século XIX, fundaram os mocambos do
Trombetas, do Erepecuru e do Cuminá.

O TQ Ariramba fica, oficialmente, no território do município de Óbidos, mas, na prática, é reconhecido
como pertencente a Oriximiná. Inclusive, a população local tem domicílio eleitoral nesse último
município e atendido pela prefeitura de Oriximiná no que tange a serviços de saúde, educação e outros.
3 Retirado do Relatório Antropológico do TQ Ariramba, elaborado por Luciana Gonçalves de Carvalho
(Ecodimensão, 2013).
2
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Segundo a historiografia da escravidão africana no Baixo Amazonas, a força de trabalho negra
era utilizada principalmente nas fazendas de cacau e gado, constituindo inicialmente um
contingente populacional disperso e distinto daqueles cuja presença marcara outras regiões
da colônia, onde predominou largamente o sistema de plantation, como, por exemplo, nas
áreas de cultivo de cana-de-açúcar, café, algodão. Tal sistema teria sido menos adotado pelos
administradores coloniais na região amazônica, pois sua consolidação no meio local exigiria
volumoso investimento e numerosa força de trabalho. Ademais, a economia regional parecia
vocacionada para a extração de óleos, remédios, drogas da floresta e produtos naturais
(Funes, 2000). No entanto, assim como as plantations, os cacauais do Pará onde falharam
tentativas de aproveitamento de mão de obra indígena se tornaram altamente dependentes
de grande número de africanos escravizados.
Para favorecer a vinda de africanos para o estado foram editadas duas provisões régias: a
primeira, de 18 de março de 1662, isentava 50% dos impostos sobre a importação de
escravos; a segunda, de 1˚ de abril de 1680, firmava o compromisso da Coroa Portuguesa de
custear a vinda de escravos para o Pará e o Maranhão. Em 1682 criou-se a Companhia de
Comércio do Pará e Maranhão, com a missão de adquirir mercadorias produzidas pelos
colonos e vender-lhes outras, a preços tabelados. A companhia foi agraciada pela Coroa com
o monopólio sobre todo o comércio do estado e a isenção de impostos sobre diversos
produtos, facilitando dessa forma a entrada de escravos negros no Pará (Trecani, 2006, p.
49).
Tais medidas, contudo, não resolveram as dificuldades de importação de africanos para
trabalhar nas plantações do interior do Pará. O comércio negreiro encontrava muito mais
facilidades para a introdução de escravos na costa leste, enquanto que as densas florestas e
a imensa malha hidroviária a percorrer dificultavam e encareciam o transporte de negros para
a Amazônia. No século XVIII o Estado teve que intervir junto à iniciativa privada para
incrementar o desenvolvimento econômico da região, fortemente dependente do trabalho
escravo.
Chegando ao poder o Marquês de Pombal, inaugurou-se uma nova fase da economia e da
política colonial, com intensificação da exploração da Amazônia. Em 1755 foi criada a
Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Cindida com o monopólio da autorização
para explorar a importação de escravos da África e a sua venda nas capitanias do Grão-Pará
e Maranhão, durante cerca de 20 anos, essa Companhia teve uma atuação significativa na
introdução de negros escravizados na região, que lograram algum sucesso ao
empreendimento agrário regional no século XVIII (Salles, 2005). De acordo com
levantamentos de Trecani,
dispondo de 18 embarcações, a Companhia realizava de quatro a seis
viagens por ano entre os portos africanos e os de São Luiz e Belém,
um aumento considerável de desembarques, se comparado ao
período anterior, quando podiam passar até dois anos antes de chegar
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um navio em Belém. Barata (1963, p.76) apresenta o resultado desta
política: ‘Pela ‘Companhia Geral do Commercio’ nos 22 anos de sua
existência, foram introduzidos na capitania do Pará 12.587 escravos
pretos da África, dos quais muitos passaram à capitania de Mato
Grosso. Depois da extinção da companhia (1778), até o ano de 1792,
foram importados 7.606 escravos africanos, muitos deles procedentes
da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão’. (Trecani, 2006, p. 55-56).
O próprio Marquês de Pombal teria sido obrigado a reavaliar suas posições a este respeito.
Revendo o que escrevera no Ofício de 28 de janeiro de 1752, que “sendo a introdução dos
pretos uma especialíssima mercê de sua Majestade para estes moradores, pode também ser
a causa da total ruína deste Estado”, o Marquês afirmou que “trocando por enthusiasmo a
repugnância anterior, já vê agora, na introducção (sic) de negros por uma companhia de
negociantes, a oportuna providência para a libertação dos indígenas (Azevedo apud Trecani,
2006, p. 55). A mão-de-obra africana tornou-se assim tão presente quanto fundamental na
vida econômica do Pará, a tal ponto que o desenvolvimento da economia cacaueira e a própria
colonização da região estiveram fortemente atrelados ao crescimento da população escrava
no estado, ao longo dos séculos 18 e 19 (Alden apud Acevedo; Castro, 1993).
As freguesias de Monte Alegre, Alenquer, Óbidos e Faro, seguindo
Santarém, alteraram seu movimento lento de ocupação com a pressão
maior e os requerimentos da política econômica da fase pombalina.
Alguns sesmeiros iniciaram por volta de 1780 a plantação do cacau e
de criação de algumas cabeças de gado, bem menos sucedida. No fim
do século XVIII e no início do século XIX a coroa havia distribuído em
toda a região um certo de número de sesmarias. Classificados como
Remediados, aplicados a plantar cacau, conforme critério do
Recenseamento de 1788, no grupo de 20 colonos, apenas um não
branco havia adquirido 233 escravos, fazendo-se merecedores de
datas de sesmarias nas margens do rio Amazonas, Tapajós ou
igarapés das vizinhanças das vilas. (Acevedo; Castro, 1993, p. 13-14)
A economia cacaueira integrava o Baixo Amazonas ao mercado internacional e a outras zonas
produtoras de cacau no mundo colonial, não sem grandes dificuldades. No plano externo, a
região sofria concorrência e constantes oscilações de preços; no plano interno, enfrentava
problemas de ordem natural (a sazonalidade das enchentes dos rios no período do inverno
amazônico), tecnológica (técnicas de cultivo de baixa produtividade) e pessoal. A fim de reter
os africanos no estado, nas rendas municipais do Pará o comércio de escravos e de cacau foi
taxado na Comarca de Óbidos, em 1867, como se pode verificar no excerto abaixo, retirado
do Jornal do Pará.
As dificuldades dos plantadores de cacau em relação à mão de obra eram agravadas pelo
crescente número de fugas de escravos que se intensificaram no século 19 e que obrigaram
os fazendeiros e governos locais ao desembolso de significativas somas no custeio de
expedições de recaptura, muitas delas falidas.
As condições oscilantes da economia cacaueira no Baixo Amazonas
permitiram reformular relações entre a instabilidade dos
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empreendimentos e a fuga de escravos, sem que entretanto se
constitua numa expedição causal ou circular para ambos fenômenos.
A estagnação e crise dos produtores obedece a fenômenos que
ultrapassam a rebeldia dos escravos; a fuga individual ou coletiva
parece coincidir com a fragilidade da propriedade escravista voltada
ao cultivo para exportação. (Acevedo; Castro, 1993, p. 18)
Nesse contexto os mocambeiros construíram um mundo alternativo à opressão escravocrata,
dispersaram-se pelos rios, cachoeiras e lagos da região, dando origem a povoados
encravados nas áreas mais afastadas da floresta, aonde o acesso era difícil, tanto devido às
corredeiras quanto à densidade da mata, que, de certa forma, os protegiam das incursões de
busca empreendidas pelos senhores (Farias Junior, 2008). Assim se formaram os mocambos
do rio Trombetas, que deram origem às atuais comunidades remanescentes de quilombo.
A mesma impressão conceitual consta dos termos africanos usuais:
mocambos e quilombo. Mocambo, na Amazônia, pode ser tanto a
habitação, esconderijo ou couto de escravo fugido na floresta, como
também a comunidade dos negros fugidos [...] na Amazônia, as
comunidades de negros fugidos eram designadas mocambo e/ou
quilombo, indistintamente. Usava-se mais frequentemente, o primeiro
termo. Nunca se localizavam na beira dos rios, no curso principal.
Procuravam afluentes pouco procurados pelos navegadores, lugares
distantes, no chamado “centro”, de preferência, campos inundáveis,
ou extensos igapós, geralmente insalubres e de difícil acesso (Salles,
2005, p.100).
A fuga para os mocambos tornou-se então uma das mais expressivas formas de reação
individual e coletiva à ordem escravista no Baixo Amazonas, conforme o comprovam
correspondências, relatórios, autos cíveis, jornais da época e narrativas produzidas por
viajantes. (Funes, 2000). Salles comenta que “a fuga deve ter sido, no começo, solução
bastante difícil e arriscada, além de empreitada individual”, mas assinala que tão logo “o negro
aprendeu a se organizar (...), a fuga não era mais uma aventura com resultados indefinidos”
(Salles, 2005, p. 237).
As fugas não eram a única forma de oposição à ordem escravocrata, mas apenas uma dentre
as diversas formas de resistência empreendidas pelos negros, que chegaram até ao suicídio
como opção à escravização. Mas, evidentemente, elas se afiguraram um mecanismo
importante na conquista da liberdade e na criação de condições de negociação de espaços
de autonomia com os senhores e as autoridades. No Pará, as fugas coletivas, intensificadas
a partir da década de 1820, se faziam de forma mais concentrada nos períodos invernais,
aproveitando-se os escravos das facilidades de navegação oferecidas pelas enchentes do rio
Amazonas, principal via de acesso aos afluentes encachoeirados da margem esquerda, entre
eles o Curuá e o Trombetas.
Um alerta nesse sentido foi feito pelo jornal Baixo Amazonas, no dia
08 de janeiro de 1876. “Convém também dizer à autoridade de que de
janeiro a maio em que enche o Amazonas, é o tempo que os escravos
julgam mais apropriado para fugirem Neste tempo o trânsito, que é
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todo fluvial, facilita-lhes poderem navegar por atalhos que conhecem
ou por onde são conduzidos, sem o receio de serem agarrados; por
este tempo que é o em que se faz a colheita das castanhas”. (Funes,
2000, p. 4).
Acevedo e Castro (1993) supõem que o rio Curuá tenha sido “uma passagem obrigatória” dos
fugitivos, ficando Alenquer fixado na memória coletiva como um lugar preferencial de saída
de “escravos corridos da escravidão” (p. 30) para outras localidades como Óbidos e Oriximiná.
As autoras informam ainda que os primeiros quilombos de que se têm registro no rio
Trombetas são os de Inferno e Cipotema, os quais foram destruídos por uma expedição
punitiva em 1812. Contudo, tamanha a repressão e violência das expedições de buscas,
ambos foram localizados e destruídos em 1812.
Farias Junior (2008) menciona o Maravilha e o Campiche entre os mais antigos mocambos
da região, tendo sido instalados nas áreas mais afastadas da floresta, no alto curso do rio,
onde as corredeiras se interpunham como barreiras para as incursões de recaptura
empreendidas pelos senhores e polícias locais. Desse modo, as cachoeiras foram usadas
como estratégias para segurança dos mocambeiros, em sua busca por autonomia e proteção.
Ultrapassando sua barreira, finalmente acreditavam poder pousar em terras de águas bravas
(Acevedo e Castro,1993).
Nas trilhas perseguidas ao longo da extensa malha fluvial do Baixo Amazonas, os negros
fugidos contataram grupos indígenas, dos quais, acredita-se, receberam alguma ajuda sob a
forma de troca de bens de consumo e de informações importantes sobre os territórios onde
então se aventuravam. Para se ter uma ideia da complexidade da rede montada em defesa
do território, vale observar afirmação de Barbosa Rodrigues de que os mocambistas, por
intermédio dos Arequenas, se integraram a uma grande rede de negociações com os
Tunayanas, os Chamarumás, os Drios e os mocambistas de Suriname (Rodrigues, 1875).
Salles afirma que:
Na floresta o negro se achava sozinho. Às vezes, conseguia chegar a
alguma aldeia indígena e, por sorte, acabava vivendo amistosamente
com os silvícolas. Bandeava-se desta forma para grupos totalmente
estranhos e que, com ele, só tinham um traço comum: o ódio ao
branco dominador. Há na crônica da escravidão muitos casos
ilustrativos e que destroem o mito da incompatibilidade étnica. (Salles,
2005, p. 237).
Na realidade, “apesar de serem constituídos majoritariamente por negros, não era raro,
sobretudo na Amazônia, que reunissem também índios, mestiços e até mesmo brancos”
(Trecani, 2006, p. 49). A este respeito, Bezerra Neto (2001, p. 97) destaca a importância da
“cumplicidade dos contrários” como fator de permanência dos quilombos: de um lado, os
pobres livres viviam um universo social bastante complexo, que absorvia muitos deles como
guardas de polícia, capitães-do-mato e soldados dos Comandos Militares; de outro, os
mocambos agregavam escravos negros, índios, homens livres criminosos, réus da justiça,
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desertores das tropas policiais e militares. Ademais, muitos escravos também se refugiavam
nas aldeias indígenas, construindo laços de solidariedade e parentesco, segundo Bezerra
Neto. Gomes (2004, p. 30) também observa que “em várias regiões das Américas durante a
escravidão, comunidades de fugitivos se miscigenaram com populações indígenas locais” e
cita como exemplos dessas miscigenações os Blacks Caribs de São Vicente e Honduras, os
Caribs de São Domingos, os Moskitos de Honduras e os Seminoles da Flórida, que formaram
vilas com negros fugidos. Em relação ao Pará, o autor afirma que “havia mocambos de índios
por toda a parte” (2004, p. 33). Na região do Baixo Amazonas, especificamente, ele informa
que: “nas Vilas de Franca, Boim, Santarém e Alter do Chão, os habitantes reclamavam do
"gentio do mato" nos mocambos que estavam cometendo razias e assassinatos no local.
Também, em Santarém, em 1773 notícias informavam sobre grupos de índios que estavam
amocambados” (p. 33).
A sociedade escravista empreendia tentativas de reação por meio da organização de milícias
de busca e do estabelecimento de punições mais severas para os fugitivos e também para os
não negros e homens livres que com eles se relacionavam. O crime de fuga aparecia nas
Ordenações do Reino, livro 5º, tomo 62 e 63, título 117. A Câmara de Óbidos elaborou um
plano de alistamento e guarnição da vila, e de restrições ao comércio praticado por mascates.
“De forma especial”, seguem Acevedo e Castro, “recomendava-se aos senhores de escravos
vigilância cuidadosa dos seus plantéis, evitando comentários sobre os acontecimentos”, e
determinava que “todo escravo, que for apanhado e, conversas tendentes as circunstâncias
Actuaes, ou atinentes a rivalidades, será prezo” (1993, p. 33). Nas posturas de 1º de julho de
1827, a Câmara ordenou ao Comandante local extremo rigor para:
(...) impedir que houvesse, no seu distrito, desertores, negros fugidos,
vadios e pessoas suspeitas ou indivíduos que pudessem ser nocivos
a sociedade (...);
(...) impedir que os escravos andassem de casa em casa, em
palestras, de sítio em sítio, a não ser provassem estar em
cumprimento de uma ordem de seu senhor;
(...) impedir que se continuasse com a prática de tirar esmolas pelos
sítios, com santinhos e coroas do Divino Espírito Santo, visto que, a
sombra do mister cristão, se praticam amoralidades e desconcertos
pasmosos (...) (Reis apud Acevedo; Castro, 1993, p. 34).
À medida que os governos locais tentavam inibir as fugas, com pouco sucesso, os
mocambeiros aprimoravam suas redes de comunicação e cumplicidade com indígenas na
região, desde às cidades até os altos dos rios.4 Ao mesmo tempo dedicavam-se a transformar
os mocambos em unidades produtivas autônomas (Almeida, 2002), responsáveis não só pelo
autoabastecimento, mas também capazes de fornecer produtos para comerciantes com os

Vale a pena ressaltar, inclusive, que na região amazônica, em alguns momentos históricos, parece ter
havido contatos, trocas comerciais e formas de apoio entre quilombolas do Pará, Amazonas e Roraima
com os quilombolas da Guiana e do Suriname (TRECANI, 2006).
4
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quais mantinham relações de confiança e interesse econômico – relações estas, frise-se, que
contribuiriam definitivamente para o sucesso e a sobrevivência dos aquilombados.
Os contatos com os rebeldes cabanos, na década de 1830, também contribuíram para o
fortalecimento das contestações dos negros ao regime escravocrata. A cabanagem tomou
Santarém, Óbidos, Monte Alegre, Alenquer, promovendo ajuntamentos de indígenas, negros
escravizados e populares revoltados com a exploração à que eram submetidos na sociedade
regional. No Baixo Amazonas, um chamado “Preto Belisario” teria comandado 300 revoltosos
(Acevedo; Castro, 1993, p. 40).
Mas na cabanagem uma coisa extraordinária acontece: o negro, que
até então fugia para os mocambos distantes, aderiu em massa ao
movimento, pretendendo alcançar a liberdade (...). Esta não lhe foi
concedida, porém. E o negro, na sociedade de classes, reprimida a
revolução, teve de voltar aos métodos tradicionais para a busca da
liberdade não consentida: a fuga e posterior agregamento nos
mocambos, que a partir de então, se multiplicaram em quase toda a
Amazônia. (Salles, 2005, p. 245).
A segunda metade do século XIX corresponde a um período de ganhos importantes para a
construção da liberdade dos mocambeiros do Baixo Amazonas. Ocorre a consolidação do
domínio territorial dos negros no alto curso dos rios, com o aprendizado de técnicas de
navegação nas cachoeiras, de manejo e exploração da floresta. Desta se originam produtos
que alimentam trocas comerciais com mascates que, por sua vez, atuam também como
informantes dos negros, prevenindo-os de eventuais expedições de recaptura e de outras
medidas punitivas tomadas pelos governos nas vilas. Conforme ensina Almeida, pode-se
afirmar que essas redes comerciais e de colaboração, mais que o isolamento geográfico dos
mocambos, ajudou a consolidar suas fronteiras físicas, tornando-as mais viáveis porquanto
acatadas pelos segmentos sociais com que passavam a interagir (Almeida, 2002, p. 49).
Referindo-se a comunidades quilombolas no Pará, Trecani recupera casos de autoridades
locais que acoutavam os mocambos:
Em Soure [Pará], um sargento-mor dava proteção e era ‘mantenedor
de mocambos’, enviando ‘pano e mais coisas que pode haver’ para os
fugitivos (...). Luiz Cunha, da fazenda Conceição [Baião-Pará],
reclamaria que os próprios moradores das localidades davam
proteção a ‘vadios’, soldados desertores e escravos fugidos e nas
suas casas os ‘recolhem’ e ‘amparam’. O capitão Raimundo Antonio
dos Santos e o índio Francisco foram presos por acoitar fugitivos”.
(Gomes apud Trecani, 2006, p.43).
Nas condições de vida encetadas nos mocambos institui-se o sistema comunal de uso da
terra e dos recursos naturais, que é balizador da experiência coletiva e fortalecedor da unidade
política e da identidade étnica. Constroem-se, em paralelo, os sistemas simbólicos que
permitem positivar as memórias da fuga da escravidão e contribuem para a reprodução social
das famílias de mocambeiros. Como argumenta O’Dwyer a respeito do Trombetas e do
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Erepecuru, o “isolamento consciente” dos negros no alto dos não pode ser explicado por
quaisquer conceitos de ‘isolado primitivo’ ou de isolamento geográfico, social e cultural que
venham a naturalizá-los em face de um observador externo” (2002, p. 257). Baseada em
Weber, a pesquisadora mostra que à estratégia do relativo isolamento físico associou-se a
construção de rigorosas fronteiras baseadas em diferenças de hábitos cultivados e
aprofundados, fundados na memória histórica e genealógica desses grupos. Como em
Jamary dos Pretos, também estudado pela autora, a segregação racial “converte-se, assim,
em isolamento consciente, fazendo deles uma comunidade de intercâmbio que age
efetivamente na defesa de interesses e de uma vida comuns” (O’Dwyer e Carvalho, 2002, p.
205).
Os mocambos, portanto, não eram povoamentos de vítimas passivas, mas espaços de
resistência, luta e atentado contra o sistema escravocrata opressor, que, por certo,
empenhava-se em detê-los por todos os meios possíveis. A imprensa regional, atiçada pelos
senhores, noticiava constantemente as fugas e clamava por providências, a exemplo desta
carta publicada por um leitor de pseudônimo O Faminto no jornal Velho Brado do Amazonas,
de Belém, em 29 de maio de 1851:
Em verdade custa a crer, que o Pará tão vasto; tão bem dotado pela
natureza; possuindo tantas proporções para ser eminentemente
agrícola; seja justamente uma das províncias mais famintas do
Império!
E por que sofre ela tal míngua de comestíveis? 1º Por falta de braços.
2º Porque os brancos livres que possui ou se empregam quase que
exclusivamente no fabrico da seringa que se limita à simples operação
de picar a árvore respectiva, aparar o leite em cacos, pô-lo nos moldes,
e deixa-lo consolidar-se; enquanto outros entregues à mais
escandalosa vadiação, vivem do marisco, de alguma caça e de frutas
do mato! 3º Porque os lavradores que podem possuir escravos,
poucos têm; e destes poucos, metade deserta para os matos, onde
constitui quilombos independentes, que a polícia tolera, e alguns de
seus delegados protegem. (Salles, 2005, p. 243).
De um lado, as autoridades tentavam controlar a multiplicação de mocambos e as fugas,
aumentando as penas para os fugitivos e seus aliados. Mas, os mocambeiros haviam
efetivamente construído uma rede de proteção, servindo-se tanto dos atributos do meio físico
quanto dos contatos com indígenas e comerciantes, que, em troca de guarida nas fugas e
apoio nas viagens comerciais,5 se aproveitavam dos baixos preços com que conseguiam obter
castanhas e outros produtos da floresta das mãos dos negros. A este respeito, Bezerra Neto
narra um emblemático episódio:
João Mendes da Silva, residente na vila da Vigia, em 19 de julho de
1845 também andava às voltas com seu escravo Domingos Antônio,
em fuga desde 1829. Seu senhor soube, então, que “este escravo
existe no districto de Óbidos [Baixo Amazonas], dizendo-se, valha a
Conta-se que comerciantes de confiança dos negros os recebiam em suas casas e galpões nas vilas,
quando vinham comercializar produtos da floresta. (Azevedo, 2002).
5
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verdade, ser visto em casa de Marcos Dolosan”, solicitando
providências às “autoridades territoriais, e policiaes dos districtos de
Óbidos acerca do possível couto do escravo fugitivo”, bem como
prometia 100$000 rs. a “quem oferecer provas legaes contra o
acoutador, para haver delle percas, damnos causados, e dias de
serviço”. Na verdade, João Mendes da Silva, como outros tantos
senhores, ficava às turras com o fato de que Domingos Antônio, como
“outros escravos fugidos, tem esperança vital nos seus acoitadores”
(Bezerra Neto, 2001, p. 73).
De outro lado, as autoridades estimulavam, por meio de recompensas, aqueles que os
apreendessem. Em 1852, estipularam-se prêmios de: 50 mil réis para o apreensor, por cada
escravo recapturado; 200 mil réis para quem denunciasse a existência de quilombos e a eles
conduzissem. Essas medidas, contudo, não impediram os negros de fugirem; ao contrário, as
fugas para os mocambos continuavam se avolumando. Nova tabela de valores foi publicada
em 1866, sem alterar a situação. Expedições foram remetidas ao Trombetas seguidamente,
mas não acabaram com os mocambos. Frequentemente os captores sucumbiam às
dificuldades de andar nas matas, navegar nas cachoeiras e prover itens de alimentação para
as equipes de busca. Sebastião do Rego Barros, presidente do governo provincial, reconhece
que:
A destruição dos quilombos, para cuja existência muito se presta a
topografia da província, foi mais ou menos providenciada por alguns
de meus antecessores, e eu, seguindo esse exemplo, tive como um
de meus primeiros cuidados, logo que tomei posse da administração
em novembro de 1853, acabar com esse foco de crime (...). Pedi a
todos os delegados que me informassem acerca dos que existiam em
seus distritos, e que indicassem os meios que julgassem melhores
para os aniquilar; obtidas as informações... escolhi o do Trombetas,
outro também notável, e em dezembro de 1854 dirigi-me ao delegado
de polícia de Óbidos, remetendo-lhe armas, cartuchame e dinheiro; ao
comandante superior da Guarda Nacional de Santarém para fornecer
a fora precisa, pondo-se de inteligência com o mesmo delegado e
também ao missionário do Rio Tapajós para mandar alguns índios
Mundurucus que servissem de guias. Pronta a expedição, no dia da
partida, 28 de fevereiro de 1855, desapareceram os Mundurucus...
Ficou frustrada tão útil diligência e então foi necessário esperar-se
para a estação própria, o que teve lugar depois da minha chegada em
novembro do ano passado, mas ainda desta vez não teve o resultado
esperado; ficando todavia conhecido e devastado o lugar (Barros apud
Salles, 2005, p. 268).
As baixas sofridas nos mocambos não chegaram a desarticulá-los, muito pelo contrário, o
espírito de luta se fortaleceu, assim como sua estratégia de dispersão em núcleos de
povoamento relativamente afastados, espalhados em vasta área territorial. Como afirmou
Salles, num certo sentido “o problema dos mocambos do Trombetas só teve solução com
Decreto imperial de 13 de maio de 1888” (2005, p. 269). Claro, porém, que perdurariam os
conflitos relacionados à problemática de uma sociedade cindida pela histórica submissão e
exploração institucionalizada dos negros pelos brancos.
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Após a declaração do fim da escravidão intensificou-se a movimentação iniciada anos antes
pelos mocambeiros do Baixo Amazonas, que passaram a “baixar” das zonas encachoeiradas
para as “águas mansas” dos rios, conforme a sociedade regional se lhes tornava mais
propícia. Esse foi o período do “descenso”, movimento que povoou as áreas do médio e alto
Trombetas.
Na prática, já existiam não só os frequentes intercâmbios comerciais entre os mocambeiros e
as redes de apoio no interior e nos núcleos urbanos, mas também um certo clima de tolerância
a algumas práticas comuns à sociedade abrangente, inclusive atendimentos paroquiais e
batizados de negros feitos por párocos.
Certo dia, um grupo deles, que veio a Santarém, deparou-se com a
liberdade, de vez que a Lei Áurea acabava de ser assinada pela
Princesa Isabel. O grupo voltou e comunicou aos demais negros que
todos estavam livres. Em liberdade, quase todos baixaram o
Trombetas e fixaram-se na área da Cachoeira Porteira para baixo.
Mas as perseguições nunca cessaram, conta Dico, sobretudo por
parte de pretensos donos de castanhais, abundantes na região.
(Depoimento de Raimundo Vieira dos Santos in Azevedo, 2002, p. 74).
Acevedo e Castro alertam que o avanço dos mocambeiros para terras mais próximas das
cidades e dos núcleos de comércio deve ser compreendido fundamentalmente no âmbito das
relações de dependência que os negros estabeleciam com os comerciantes locais. Para as
autoras, a fase inicial dessas relações, inauguradas ainda em fins do século XIX, baseava-se
no monopólio da compra e do transporte dos gêneros coletados ou produzidos pelos negros,
mas não incidia diretamente na propriedade das terras, que permaneciam como devolutas. O
modelo econômico que garantia esse monopólio operava por meio do aviamento e do
endividamento dos extrativistas – um modelo tão comum e central na economia regional que
Miyazaki e Ono registraram não haver “nenhuma produção no Amazonas que não tenha
alguma relação com o sistema de aviamento” (1958, p. 269).
Vale considerar que o aviamento – definido por Aramburu como “um sistema de adiantamento
de mercadorias a crédito” – se desenvolveu na Amazônia desde a época colonial e se
consolidou no chamado ciclo da borracha, tornando-se modelo estruturante das relações
sociais, e não só de trabalho e comércio na região. Para Wagley, tratou-se mesmo de um
padrão de “relações tradicionais entre comerciantes e fregueses, constituindo um forte elo
social e econômico” (1977, p. 108). Segundo esse mesmo autor, tal elo baseava-se
simultaneamente em dependência material e num senso de lealdade entre as partes.
O grande enigma que a maioria dos autores encontrava no aviamento
era a formação de uma moralidade especial, aquela que liga o patrão
ao freguês mediante poderosos laços de fidelidade e deveres morais
mútuos. A fidelidade comercial do freguês é um termo de uma relação
cujo outro termo são as obrigações morais que os patrões têm para
com seus clientes em casos de dificuldade. A relação entre o
comerciante e o freguês é uma relação social central na vida do interior
amazônico, pois não só possibilita a existência de produção mercantil
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mas constitui relação de poder sujeita a uma moralidade que dispõe
prescrições morais de ajuda aos fregueses em casos de perigo
(doenças, carestias etc.) em troca de uma relação comercial
monopolista (Aramburu, 1994, p.2).
No decorrer do século XX o aviamento submeteu os quilombolas a um circuito de exploração
do ambiente e do trabalho humano no qual o comerciante, metamorfoseado “em dono da terra
e dos castanhais”, garantiu por meio de mecanismos de arrendamento e de compra e venda
de terras públicas, a privatização dos castanhais (Acevedo; Castro, 1993, p. 109). Em Óbidos
e Oriximiná grupos da elite local (entre eles as famílias Guerreiro, Diniz, Barata, Costa Lima)
enriqueceram com a concessão de autorizações para realização de trabalho extrativista nas
terras (sobretudo de castanhais) privatizadas e mantidas sob controle de seus emissários,
conhecidos popularmente como encarregados. Por fim, “os coronéis de barranco podiam
assegurar esse sistema de exploração visível aos olhos dos castanheiros porque proibiram
qualquer comercialização. O paiol do patrão era a obrigação do castanheiro”, concluem
Acevedo e Castro (1993, p. 111).
Portanto, mesmo após a libertação, a escravização dos negros nos rios Trombetas se
estendeu para o século XX tanto no plano da memória quanto no da experiência. Sob nova
roupagem política, jurídica e simbólica, a escravidão histórica se tornaria objeto de novas lutas
por liberdade, ensejando novos modos de resistência, principalmente após a década de 1970.
Na referida década, as comunidades quilombolas começaram a vivenciar mudanças
importantes, especialmente relacionadas à implantação de grandes empresas – a Eletronorte
e a Mineração Rio do Norte, por exemplo – e de uma Unidade de Conservação de Proteção
Integral – uma Reserva Biológica – na região do rio Trombetas. Nos anos 1980, assistiram à
criação de mais uma Unidade de Conservação, neste caso, de Uso Sustentável – a Floresta
Nacional de Saracá-Taquera. A concomitância dos eventos de criação das UCs e de
instalação de projetos desenvolvimentistas sustentados por capital multinacional impactou
fortemente os territórios historicamente ocupados e explorados pelos quilombolas com
tecnologias tradicionais e de baixo impacto. Além de promoverem restrições de acesso e uso
desses territórios, os referidos eventos provocaram a expulsão de famílias que viviam na
região. A instalação de empresas, sobretudo, foi responsável pela crescente degradação
ambiental que adveio com o desmatamento de áreas para exploração de recursos naturais
em grandes volumes, e também por mudanças socioculturais signitifcativas. Na comunidade
quilombola de Cachoeira Porteira, por exemplo, empreiteiras provocaram alterações
importantes na paisagem e na população locais, instalando uma vila de trabalhadores
arregimentados para a construção de uma hidrelétrica que não se concretizou. Já no médio
Trombetas, instalou-se a company town de Porto Trombetas, para realizar a mineração de
bauxita a partir de 1976, causando profunda reconfiguração no cenário regional.
Era nesta conjuntura agrária e fundiária que se encontravam os
quilombolas do território pesquisado quando foram iniciadas, por volta
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de 1968, as primeiras ações do projeto de extração de bauxita pela
MRN, evento que viria a desencadear transformações estruturais
profundas e duradouras na área ocupada pelos remanescentes dos
quilombos do Trombetas, a começar pela quebra do relativo
distanciamento que os negros se encontravam dos centros urbanos,
dado que contiguamente às terras tradicionalmente ocupadas pelas
famílias descendentes dos antigos mocambos do Trombetas foi
construída uma cidade-enclave, sua presença, edificação e
manutenção per se já representando um novo capítulo na história das
comunidades camponesas e ribeirinhas do entorno. A demanda da
mineradora e dos serviços terceirizados por força de trabalho levou
inúmeros negros, que experimentavam a condição camponesa, a
sofrerem a conversão em operários ou prestadores de serviço, com ou
sem emprego formal, o que significou um notável processo de
proletarização dos quilombolas – sobretudo de Boa Vista e do Moura
–, os quais deixaram seus ofícios rurais a fim de ingressarem em
relações de trabalho remunerado para a MRN, seus funcionários ou
outras empresas adjacentes, que para ali foram atraídas em função do
projeto de mineração e da edificação de Porto Trombetas. Desde
então, iniciou-se no rio grande a prática, encontradiça em outros
projetos desenvolvimentistas de grande porte na Amazônia, de
cadastramento das famílias residentes nos arredores da Mineração –
como os pesquisados denominam tanto o grande projeto em questão
quanto a cidade construída para acomodar seus funcionários –,
destinada ao controle do acesso dos habitantes locais ao interior da
cidade e aos serviços ali prestados, incluindo especialmente os
educacionais e de saúde, até o momento só encontrados no centro
urbano de Oriximiná. Ademais, com o soerguimento de Porto
Trombetas, emergiu um novo mercado para onde os quilombolas
poderiam escoar sua produção agroextrativista e pesqueira.
(Ecodimensão, 2014, p. 66).
Por outro lado, no mesmo período de transformações grandiosas provocadas pelas empresas,
a atuação do Estado praticamente limitou-se à implantação de políticas preservacionistas que
priorizaram o cuidado da natureza, entendida como universo intocado e não antropizado, uma
categoria contrária e incompatível com a de sociedade. Políticas públicas de saúde,
educação, acesso a terra, cultura e outras continuaram fora do alcance das comunidades
quilombolas. Assim, a criação das UCs baseada na ideia de proteção da “natureza” e de
isolamento do homem (visto como elemento destruidor) dos seus domínios desconsiderou a
existência e a permanência secular da população tradiconal na região, interagindo,
manejando e garantindo a reprodução e o equilíbrio do ecossistema local.
Premidos pelas necessidades de subsistência em meio às controvérsias entre a política
ambiental preservacionista e a crescente pressão expansionista exercida por grileiros,
grandes empresas e projetos, os descendentes dos mocambeiros do século XIX buscaram
novas formas de organização, com destacada contribuição da Igreja Católica (Wanderley,
2008; Silva Neto, 2014; Carvalho, 2015). Os padres estimulavam a formação de grupos
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comunitários nos povoados negros, que eram chamados “grupos de base”, e prestava-lhes
acompanhamento sistemático e assessoria. Nas palavras de uma liderança local:
Eles eram padres de Oriximiná, eles foram decisivos na articulação da
demarcação da terra no estado do Pará e Oriximiná principalmente...
Um deles era o Padre Patrício, o Padre José. Eram pessoas que, se
precisasse deles, eles iam com a gente, eles só diziam assim: “a gente
está ensinando o caminho para que mais tarde vocês caminhem com
as próprias pernas”. (Entrevista concedida a Luciana Carvalho em
08/12/2012, na cidade de Santarém).
A noção de comunidade, nessa ótica, não se assentava apenas em laços de parentesco,
vizinhança e compadrio, nem na partilha de um território ou uma cultura comum (Tönnies,
2001). Dependia da construção de um senso coletivo, associado a uma visão crítica da
realidade, e à proposição de ações objetivas para transformá-la. Assim, a transformação de
núcleos de povoamento em comunidades passou, em geral, pela adoção de marcos físicos e
simbólicos comuns: a capela, o centro comunitário, o barracão da sede, o campo de futebol,
o santo e sua festa. Enfim, a criação de ocasiões e espaços de sociabilidade e reunião regular
entre moradores foi decisiva no processo de construção das comunidades quilombolas em
sua forma contemporânea, enquanto unidades sociológicas, territoriais e políticas.
Ao longo dos anos 1980, o fortalecimento das comunidades negras do Trombetas encontrou
no campo legislativo um instrumental conceitual importante. Apoiadas na Constituição Federal
de 1988 (CF-88), que constituiu os grupos remanescentes de quilombos como sujeitos de
direitos específicos, 28 comunidades distribuídas numa área de cerca de 665.000 hectares
fundaram, em 1989, a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná (Arqmo). Conforme documento da entidade, ela “surge como uma
resposta às invasões e ameaças contra os territórios quilombolas registradas a partir da
década de 1970, quando se intensificou a ocupação da região”. (Arqmo apud Wandereley,
2008, p.84-85).
Quando foi em 1988, que o tema da Campanha da Fraternidade falava
sobre o negro, aí foi que a gente teve o conhecimento da história do
negro, como é que vieram para o Brasil, o sofrimento que eles tinham,
tudo isso... E foi assim que a gente fez. Nisso tudo, quando a gente
estava organizando, a gente já tinha o sonho de criar uma associação.
... Quando foi no dia 25 a gente veio para cá para Oriximiná para
escrever um projeto e escolher uma coordenação provisória, isso em
1989, julho de 1989. (Entrevista concedida em 03/12/12, na cidade de
Oriximiná).
Coadunando com o texto constitucional, que recuperou na historiografia brasileira o termo
quilombo, a estruturação da Arqmo foi decisiva para a assunção da identidade quilombola
entre os descendentes dos antigos “pretos dos mocambos” no rio Trombetas. Num contexto
em que “terras de preto”, “mocambos” e “quilombos” entraram no debate político e fundiário
nacional a partir de um reenquadramento positivo dos “remanescentes de quilombos”, as
comunidades locais assumiram novas formas de organização.
31

A partir da Arqmo tornou-se mais viável aos grupos conhecer e acessar direitos e políticas
públicas visando à permanência nos territórios de ocupação secular. O reconhecimento oficial
das comunidades quilombolas foi marcada pela construção de igrejas, escolas e centros
comunitários onde os moradores passaram a cultivar práticas de encontros e discussões
coletivas sobre os problemas por eles enfrentados. No bojo do processo de organização
coletiva, que se estende até o presente, os moradores se juntaram não só em comunidades,
mas também em associações para buscarem a titulação e autogestão das terras que ocupam.
Assim, ao longo de sua trajetória histórica, os mocambos do Trombetas construíram as
condições de permanência e reprodução física e social dos grupos negros que ali se fixaram,
permitindo-lhes conservar memórias, identidades própria e vínculos socioterritoriais no bojo
de uma cosmovisão que lhes é peculiar.
1.3 Os Territórios Quilombolas Alto Trombetas I, Alto Trombetas II e Boa Vista

A título de definição, compreendem-se como Territórios Quilombolas as áreas ocupadas por
comunidades remanescentes de quilombos, que sejam utilizadas para a garantia de sua
reprodução física, social, econômica e cultural; e que estejam identificadas, delimitadas e
tituladas, ou em processo de identificação, delimitação e titulação por órgão competente.
Comunidades remanescentes de quilombos, por sua vez, são as que assim se
autodenominam, segundo critérios de autodefinição: que possuem trajetória histórica própria,
relações territoriais específicas, presunção de ancestralidade negra relacionada com a
resistência à opressão histórica sofrida; e que tenham sido certificadas pela Fundação Cultural
Palmares.
De modo geral, as comunidades quilombolas de todo o município de Oriximiná situam-se,
preferencialmente, nas margens de rios, lagos e igarapés da grande bacia formada pelo
Trombetas, Erepecuru, Cuminá, Acapu e seus tributários. O acesso a elas é feito por via
fluvial, em embarcações de diferentes tipos e tamanhos, conforme a localidade. Para a maioria
delas não há barcos regulares de linha, mas em quase toda comunidade há barcos que
atendem à coletividade.
No que tange à organização quilombola, Oriximiná tem uma posição de destaque no estado
do Pará. A Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de
Oriximiná (Arqmo) foi uma das primeiras a se constituir, assumindo desde 1989 a mobilização
das comunidades negras da região para a preservação de suas terras por meio dos
dispositivos jurídicos criados pela Constituição Federal de 1988.
Os territórios Boa Vista, Alto Trombetas II e Alto Trombetas I, objeto deste estudo, abrangem,
ao todo, 15 comunidades remanescentes de quilombos: Abuí, Boa Vista, Curuçá, Jamari,
Juquiri, Juquirizinho, Mãe Cué, Moura, Nova Esperança, Palhal, Paraná do Abuí, Santo
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Antônio do Abuizinho, Sagrado Coração de Jesus, Tapagem e Último Quilombo. Neste tópico
serão apresentadas informações gerais sobre os TQs estudados.
1.3.1 Biodiversidade
Os territórios quilombolas estudados fazem parte do bioma amazônico e abrangem diversos
nichos ecológicos com características de paisagem distintas, desde áreas de floresta
preservada até áreas intensamente antropizadas, correspondentes às zonas habitadas e
cultivadas e aos centros comunitários. Em geral, e em especial nas áreas mais preservadas,
todos os territórios apresentam alta diversidade de espécies florísticas e faunísticas, tanto nos
ecossistemas terrestres quanto nos ecossistemas aquáticos.
Sua vegetação, ainda quase totalmente correspondente à floresta ombrófila densa, inclui
florestas de terra firme, floresta inundável de igapós, campinas e capoeiras. Em todos os
territórios a vegetação apresenta alterações causadas pelo desmatamento para abertura de
roçados e pastagens, sobretudo nas áreas onde se verifica pressão exercida pela expansão
da fronteira agrícola.
O rio Trombetas é o mais importante no cenário local. Outros rios menores, lagos, igarapés e
cachoeiras constituem uma malha viária fundamental para a integração e a subsistência das
comunidades quilombolas, além de representarem uma unidade simbólica estruturante da
memória coletiva e das narrativas sobre a ocupação e o estabelecimento do domínio dos
negros na localidade.
Os solos dominantes na região são dos tipos podzólico vermelho-amarelo, com textura
argilosa cascalhenta, e latossolo vermelho amarelo, com textura cascalhenta. Em geral, são
solos ácidos e quimicamente pobres, que apresentam desafios para a agricultura familiar e
em geral não se mostram apropriados para usos mais intensivos.
1.3.2

População

A população quilombola atual nas áreas estudadas é de 2.900 pessoas, aproximadamente.
Essa população está distribuída em cerca de 600 famílias residentes nos TQs Boa Vista Alto
Trombetas I e Alto Trombetas II.
1.3.3 Organização socioespacial
Com relação às formas de ocupação, os territórios quilombolas em questão podem ser
divididos em duas grandes áreas: as áreas de moradia – que se estendem nas margens de
rios e beiras de lagos, seguindo um padrão de dispersão até concentração das residências –
e as áreas de uso – mais afastadas das casas e centros comunitários, compreendendo rios,
igarapés, lagos, florestas. Essa distinção corresponde a modos diferenciados do exercício de
domínio sobre as terras, as águas e os demais recursos naturais aí existentes, embora o
senso da coletividade esteja sempre presente na gestão de qualquer espaço, na medida em
que o território como um todo é concebido como um bem comum.
Nas áreas de moradia o trabalho individual e familiar responde pela produção de bens e
benfeitorias dos quais cada unidade doméstica pode gozar de forma privada. Já nas áreas de
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uso do território – todas aquelas que extrapolam o núcleo doméstico – o domínio é coletivo.
Árvores, lagos, peixes, caças, frutos e quaisquer outros recursos naturais que venham a ser
encontrados nessas áreas são considerados como propriedade coletiva, embora possam ser
explorados individualmente pelos moradores para fins de subsistência. Enquanto nas áreas
de moradia as decisões são mais restritas às unidades familiares, no que tange às áreas de
uso os processos decisórios são públicos e empreendidos coletivamente.
1.3.4

Organização política

Cada comunidade é representada por um presidente ou coordenador, não havendo,
necessariamente, representação jurídica constituída na forma de associação. No entanto,
todos os territórios têm representação formal exercida por, em cada caso, uma associação:
no TQ Alto Trombetas I, pela Associação Mãe Domingas; no TQ Alto Trombetas II, pela
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Alto Trombetas (ACRQAT);
e no TQ Boa Vista, pela Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Boa
Vista (ACRQBV). As três entidades são filiadas à Associação das Comunidades
Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo), que é considerada pelos
quilombolas como uma “associação-mãe”.
Tabela 1: Territórios, comunidades e entidades representativas.
Território
Alto Trombetas I

Alto Trombetas II

Boa Vista

Comunidades
Abuí;
Paraná do Abuí;
Santo Antônio do Abuizinho;
Sagrado Coração de Jesus;
Tapagem;
Mãe Cué.
Último Quilombo;
Nova Esperança;
Moura;
Palhal;
Juquiri Grande;
Jamari;
Curuçá;
Juquirizinho.
Boa Vista

Representação
Associação Mãe Domingas

Associação das Comunidades
Remanescentes de Quilombos
do Alto Trombetas (ACRQAT)

Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo do
Boa Vista (ACRQBV)

1.3.5 Situação fundiária
Os TQs abordados no Estudo do Componente Quilombola encontram-se em diferentes
situações:


TQ Boa Vista – titulado pelo Incra em 1995;



TQ Alto Trombetas II – em processo de titulação pelo Incra desde 2004

(processos

nº

54100.002185/2004-20,

nº

54100.002186/2004-74

e

nº

54501.001765/2014-59, referentes ao pleito de titulação do TQ Alto Trombetas II. Vale
destacar que, originalmente, nos processos datados de 2004, a comunidade
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pretendeu o reconhecimento do Moura como um território separado das sete
comunidades que, então, se identificavam como parte do TQ Jamari-Último Quilombo:
Palhal, Juquiri Grande, Juquirizinho, Curuçá e Nova Esperança, além das duas que
dão nome ao território. Após a finalização dos Relatórios Antropológicos e outros
estudos técnicos que compõem o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação
Territorial (RTID), as oito comunidades, em consenso, solicitaram adequação dos
processos de regularização fundiária para que conformassem, juntas, um único
território, ora denominado TQ Alto Trombetas II.


TQ Alto Trombetas I – parcialmente titulado, sendo que uma porção do território

recebeu um título do Instituto de Terras do Pará (Iterpa) em 2003, que foi retificado em
2012, e outra porção está em processo de titulação pelo Incra desde 2004 (processo
nº 54100.002189/2004-16).

Os RTIDs dos TQ Alto Trombetas I e Alto Trombetas II foram publicados em 14 de fevereiro
de 2017, em obediência à sentença que, em 2015, condenou a União, o Incra e o ICMBio a
concluírem em até dois anos o procedimento administrativo de identificação, reconhecimento,
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelas comunidades de
remanescentes de quilombo Alto Trombetas I e II. A solução do procedimento, contudo, tem
sido postergada devido à dificuldade de se chegar a consenso, entre os órgãos federais,
quanto às sobreposições dos referidos TQ’s com a Floresta Nacional Saracá-Taquera e a
Reserva Biológica do Trombetas.
Outrossim, as sobreposições são motivos de disputas territoriais frequentes envolvendo as
comunidades estudadas. Ressalta-se que essas Unidades de Conservação (UCs) federais –
sendo a Rebio enquadrada na modalidade de Proteção Integral e a Flona na modalidade de
Uso Sustentável – foram criadas em 1979 e 1989, respectivamente, enquanto que a ocupação
da área por comunidades remanescentes de quilombos remonta ao século XIX, segundo
diversos registros históricos.

Tabela 2: Situação fundiária dos territórios.
Território
Alto Trombetas I

Área (ha)
213.134,9600

Situação fundiária
Parcialmente
titulado

Alto Trombetas II

236.535,26

Em titulação

Boa Vista

1.125,0341

Titulado

1.3.6

Sobreposição
Rebio do Trombetas
e Flona de SaracáTaquera
Rebio do Trombetas
e Flona de SaracáTaquera

Marcos edificados

Os territórios quilombolas de Oriximiná são consideravelmente mais ricos em marcos naturais
(lagos, igarapés, florestas) que em marcos edificados. Estes últimos são pouco numerosos e
35

significativos para a população local, e ocorrem exclusivamente nas áreas de moradia das
comunidades. Destacam-se entre eles as próprias residências das famílias, na maior parte,
feitas de madeira e palha, que, aos poucos, vêm sendo substituídas progressivamente por
construções de alvenaria.
Vale notar a presença de casas de farinha nos quintais de muitas residências. Elas se
apresentam em todos os territórios onde os moradores cultivam mandioca para fazer farinha.
São construções simples de madeira, sem paredes e com cobertura de palhas. Compõem-se
de equipamentos rústicos usados na produção doméstica de farinha e outros derivados de
mandioca: forno, gareira, catitu, rodete, tipiti, entre outros, que são feitos de madeira, palhas
e talas. Normalmente, as casas de farinha são espaços de uso coletivo e atendem a vários
membros de uma família extensa. São, por isso, um espaço privilegiado de sociabilidade
doméstica e comunitária, ocupado por crianças, jovens, adultos e idosos de ambos os sexos.
1.3.7

Infraestrutura e serviços básicos

A infraestrutura nas comunidades quilombolas de Oriximiná é, em geral, bastante precária,
havendo pequenas variações entre elas.
A água para consumo vem diretamente dos rios ou passa por microssistema de
abastecimento. Não há saneamento básico e os sanitários das casas são buracos cavados
no chão. O lixo é enterrado e queimado por cada família, não havendo sistema de coleta. Não
há serviço de fornecimento de energia elétrica, mas em todos os territórios existem motores
de luz movidos a óleo diesel, que são usados conforme a disponibilidade de combustível e as
necessidades de cada comunidade. Normalmente, os motores são ligados à noite durante
algumas horas.
Os moradores de todos os territórios, com frequência, buscam serviços em Oriximiná ou PTR
e, às vezes, em Santarém, como ocorre para atendimentos de saúde, emissão de cédulas de
identidade, alistamento militar, atendimento cartorial, previdenciário e outros que o município
de Oriximiná não supre satisfatoriamente.
1.3.8 Educação
As escolas existentes na maioria das comunidades quilombolas oferecem o ensino de nível
fundamental, embora as escolas-polos oferecem ensino médio. Turmas de Educação de
Jovens e Adultos (EJA) foram recentemente criadas nas escolas-polos dos territórios, por
meio de um projeto apoiado pela MRN. A MRN também disponibiliza acesso à educação em
suas instalações, em Porto Trombetas, para crianças e jovens do TQ Boa Vista.
Porém, de modo geral, a realidade dos jovens da maioria das comunidades é que, para
continuarem seus estudos, precisam se transferir por conta própria para a cidade de
Oriximiná, onde geralmente se estabelecem em casas de familiares e conhecidos, e passam
a desenvolver biscates e serviços de mototáxi, babá, empregada doméstica.
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1.3.9

Saúde

A infraestrutura de saúde nas comunidades é precária. Agentes Comunitários de Saúde (ACS)
contratados pela Prefeitura de Oriximiná dão orientações às famílias e fazem atendimentos
preventivos em algumas localidades, com regularidade variável. Os territórios não contam
com posto de saúde.
O hospital público mais próximo dos territórios quilombolas fica na cidade de Oriximiná, e
chegar até ele exige do doente deslocamentos de até mais de 12 horas, dependendo da
comunidade em que o mesmo resida e do meio de transporte disponível. Em alguns casos,
como em acometimentos cardíacos e em picadas de animais peçonhentos, a demora para
obter atendimento especializado compromete a vida ou a capacidade de recuperação do
doente.
O hospital de Porto Trombetas (HPTR) assiste aos funcionários da MRN e de empresas
prestadoras de serviços, e os quilombolas que são previamente cadastrados em consonância
com regras próprias da empresa (uma parte da população quilombola). Em todo caso, em
situações de emergência, o primeiro atendimento é administrado no HPTR mas, após os
primeiros socorros, o hospital da empresa encaminha os doentes para atendimento em
Oriximiná via Sistema Único de Saúde (SUS) do Governo Federal.
Em casos de mal-estar e doenças consideradas simples (febre, diarreia, gripe, dores no corpo)
recorre-se a cuidados tradicionais com ervas e cascas extraídas do mato ou do quintal de
casa, conforme os conhecimentos tradicionais da população local. Ritos de benzeção e
puxação também são praticados para tratar de males físicos e espirituais.6 Outras doenças
comuns como malária, pressão alta, verminoses, gripes precisam ser tratadas por médicos
na cidade.
1.3.10 Alimentação
Como em outras áreas ribeirinhas da região amazônica, a alimentação básica dos
quilombolas de Oriximiná inclui um extenso rol de pescados e produtos derivados da
mandioca – farinha d’água, farinha seca, tapioca, beijus. Outros tubérculos (batata, cará,
macaxeira) também são cultivados, assim como milho, jerimum, maxixe e muitas frutíferas
(laranja, limão, banana, goiaba, abacaxi). Carnes de caça, principalmente de aves e
mamíferos da floresta, são bastante consumidas. Embora criem pequenos animais como
patos e galinhas, e, às vezes, gado bovino, os quilombolas reservam-se o consumo dos
mesmos para ocasiões especiais e para quando escasseiam os outros recursos. Um

Segundo o INRC dos Quilombos de Oriximiná, “as práticas de benzer e puxar são muito frequentes
nas comunidades quilombolas de Oriximiná, assim como em outras regiões do estado do Pará,
inclusive em áreas urbanas e atendidas pelo sistema oficial de saúde. Tais práticas normalmente são
consideradas dons de nascença, que podem ser desenvolvidos pelos indivíduos que os possuem no
intuito de ajudar os outros a recuperarem a saúde, encarando-se esse fazer como uma missão. Em
alguns casos, o indivíduo herda a função após a morte de algum familiar próximo, assumindo-a também
como uma espécie de obrigação” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 149).
6
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diferencial da alimentação dos quilombolas em Oriximiná é o uso amplamente disseminado
da castanha em preparados de mingaus, molhos (pratos no leite da castanha), beijus.
Por fim, Todos os territórios apresentam características sociais e referências culturais
semelhantes, guardando uma relativa homogeneidade, apesar das variações que se notam
de uma comunidade para outra. Embora alguns aspectos ou eventos singularizem uma ou
outra localidade, os quilombos de Oriximiná apresentam uma história comum, que é
atualizada na memória coletiva e remonta à experiência de resistência à escravidão, e
exercem formas coletivas de ocupação e uso do território, que se traduzem em conhecimentos
e práticas tradicionais de manejo dos recursos naturais.
1.3.11 Economia
As atividades econômicas das comunidades quilombolas têm como base a floresta densa de
mata primária, e a mais importante entre elas é a extração da castanha, seguida da de óleo
de copaíba, açaí e outros produtos florestais como óleo de andiroba, breu, sementes, resinas,
cipós, talas e palhas. Normalmente, os extrativistas, homens e mulheres, trabalham com
variados tipos de recurso, de forma combinada e alternada, conforme as safras.
A castanha, o óleo de copaíba e outros produtos extrativistas (em menor volume) são
comercializados por intermédio da Cooperativa Mista Extrativista dos Quilombolas do
Município de Oriximiná (Ceqmo), conhecida simplesmente como Cooperativa do Quilombo,
ou diretamente pelo coletor. Além de facilitar o escoamento da produção e organizar a
comercialização da castanha in natura, a cooperativa contribui para a valorização do produto,
estabelecendo melhores preços no mercado, evitando a dependência dos coletores em
relação a atravessadores.
Desde o final dos anos 1990, os quilombolas têm contado com a parceria da Comissão PróÍndio de São Paulo (CPI-SP) e financiamentos internacionais em projetos que visam a tornar
o negócio da castanha mais rentável e sustentável para as comunidades. Atualmente, a
cooperativa tem planos de qualificar os produtores para realizarem o beneficiamento da
castanha, a fim de alcançarem melhores preços que com o produto in natura. Em 25 de março
de 2014, a Ceqmo recebeu da Prefeitura de Oriximiná a doação de terreno para a instalação
de uma usina de beneficiamento de castanha, a qual esperam que esteja funcionando em
2016, produzindo inicialmente cerca de 40 toneladas/ano de castanha sem casca e gerando
20 postos de trabalho – números esses que deverão ser aumentados nos anos posteriores.
As atividades agrícolas também são importantes na economia local, e as áreas de capoeira,
mais antropizadas, ficam no entorno das residências, nas áreas de moradia dos territórios. A
roça é um trabalho familiar, realizado pelo casal com a participação dos filhos, às vezes,
contando com a ajuda de parentes e vizinhos, como ocorre nos puxiruns (mutirões).
A produção de farinha de mandioca é amplamente disseminada nas comunidades e, junto
dela, outros derivados do tubérculo (tapioca e beijus) constituem o principal produto agrícola
local.
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A maior parte da produção da roça e da casa de farinha destina-se ao autoconsumo. A
comercialização dos produtos, quando ocorre, é feita em pequena escala, caracterizando-se
pela venda de excedentes não consumidos na unidade doméstica. Os principais pontos de
venda acessados pelos quilombolas são a Feira do Produtor em Oriximiná e a feirinha de
Porto Trombetas.
Um número considerável de moradores das comunidades de Boa Vista e Moura, mais
próximas de Porto Trombetas, está envolvido na prestação de serviços diretos ou indiretos
para a MRN. Em regra, os quilombolas ocupam postos de trabalho de baixo escalão, nos
serviços de minas, jardinagem, construção civil, cozinha, limpeza, transporte de cargas e
pessoas, e em serviços que são prestados de forma regular ou eventual para funcionários de
alto escalão da empresa – babá, empregada doméstica, cozinheira, jardineiro, pedreiro,
bombeiro, entre outros.
Para acessar mais facilmente os postos de trabalho na MRN, os quilombolas da comunidade
de Boa Vista lançaram a ideia de criar uma cooperativa de trabalho, a Cooperboa. Em meados
dos anos 2000, pelo menos 30% dos sócios da entidade encontravam-se regularmente
empregados nas empreiteiras da MRN.
Em 2002 os quilombolas do Moura adotaram iniciativa semelhante e criaram a Coopermoura.
A criação dessa entidade respondeu, em grande medida, aos impactos gerados pela
degradação ambiental causada pela própria mineração na localidade e às restrições
imputadas pela legislação ambiental. Como as atividades agroextrativistas tradicionais (caça,
pesca, agricultura, coleta de recursos naturais dentro da floresta) ficaram progressivamente
comprometidas por esses dois fatores de intervenção no território quilombola, ao findar o
século XX os moradores viram significativamente reduzidas suas alternativas econômicas e,
foram, então, obrigados a buscar outros tipos de trabalhos para o sustento das famílias. Nesse
cenário, a perspectiva de assalariamento em Porto Trombetas passou a atrair um número
cada vez maior de homens e mulheres, que foram buscar empregos na cidade da mineradora.
Os quilombolas, estando empregados no mercado formal ou informal, direto ou indireto, na
cidade da mineradora, modificam significativamente seus hábitos. Deixam de realizar ofícios
tradicionais, por falta de tempo, e afastam-se da vida comunitária e até mesmo da participação
na gestão das cooperativas por intermédio das quais são empregados. Dessa forma, as
percepções das famílias quilombolas em relação ao trabalho na MRN são ambivalentes. Se a
perspectiva de assalariamento, por um lado, traz esperanças de uma vida financeira melhor,
por outro, ela se reveste de um risco, considerado alto, de afastamento da vida e dos valores
comunitários.
1.4 Território Quilombola Alto Trombetas I
O TQ Alto Trombetas I é também referido pelo nome da entidade que o representa, a
Associação Mãe Domingas. Ele é composto pelas comunidades Abuí, Paraná do Abuí,
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Tapagem, Sagrado Coração de Jesus, Mãe Cué, e, mais recentemente, Santo Antônio do
Abuizinho, que se formou a partir de um desmembramento do Paraná do Abuí.
O Território Alto Trombetas I estende-se pelas duas margens do Rio Trombetas, em glebas
da União e do Estado do Pará, situando-se exatamente entre os territórios quilombolas Alto
Trombetas II (no sentido rio abaixo) e Cachoeira Porteira (no sentido rio acima).
O acesso ao TQ Alto Trombetas I se faz por via fluvial e, dependendo da embarcação e da
comunidade de destino, leva-se mais de dez horas de viagem a partir de Oriximiná. Não há
rotas regulares de barcos de linha para a área, mas grande parte dos moradores possui
embarcação (canoa, bajara, rabeta, barco) para deslocamento próprio dentro dos limites do
território e entre este e as áreas quilombolas vizinhas.
O acesso deve ser previamente autorizado pelo ICMBio. Até chegar ao território deve-se
proceder à identificação e à autorização em duas bases de fiscalização mantidas por esse
órgão, a primeira na altura do Lago do Erepecu e a segunda já no território Alto Trombetas I.
A qualidade da infraestrutura no TQ Alto Trombetas I é precária, principalmente no que
concerne aos bens e serviços públicos. A arquitetura das casas do território segue o padrão
regional amazônico, na sua maioria são erguidas sobre palafitas e cobertas com palha de
ubim.
Não há saneamento básico, e o lixo é enterrado e queimado. A água para uso geral vem
diretamente do rio e não é tratada. As escolas do Abuí (Tancredo Neves) e da Tapagem
(Raimundo Vieira) dispõem de microssistema acionado por bomba movida à gasolina, que
puxa água para a caixa de onde se distribui por encanamentos para pias e chuveiros. Os
banheiros contam com fossas cavadas no chão.
Comunidades do território contam com um motor de luz movido a óleo diesel que é ligado de
acordo com a necessidade das comunidades: por exemplo, para atender a equipes de
trabalho, reuniões, celebrações.
Todas as comunidades contam com barracões comunitários, que normalmente abrigam os
visitantes, bem como a casa de farinha com estrutura de madeira coberta de palha e de chão
batido, lugar de uso comum.
As famílias do território (cerca de 180) não são servidas por sinal de telefonia móvel. As
notícias locais chegam preferencialmente através dos moradores que se encontram em
barcos, lanchas e eventuais idas à cidade. Essa população conta com duas escolas que
oferecem ensino de nível fundamental. Para o ensino médio, os alunos têm que recorrer a
Oriximiná.
Tabela 3: Unidades escolares do TQ Alto Trombetas I.
Escola
E. M. E. F Tancredo Neves
E. M. E. F. Raimundo Vieira

Localização
Abuí
Tapagem

Nº de alunos (média)
160
199
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De modo geral, o Alto Trombetas I apresenta características e referências culturais
semelhantes aos demais territórios quilombolas de Oriximiná. Destaca-se, no entanto, pela
vitalidade de práticas que procuram atualizar, no que diz respeito às tradições orais e musicais
e às antigas formas de festejo da região.
Registram-se festas religiosas, juninas e natalinas e comemorações de datas como o Dia da
Consciência Negra e o Dia das Mães – como, de praxe, ocorre nas diversas comunidades
quilombolas de Oriximiná. Com relação às festas de santo, as celebrações variam conforme
a comunidade, o que será melhor elucidado nos respectivos relatórios individuais. Depreendese que grande parte das festas está ligada, de alguma forma, a crenças católicas. A propósito,
a predominância da religião católica entre a população local é nítida, envolvendo cerca de
80% dos moradores. Em seguida, a segunda maior filiação religiosa é representada pelos
evangélicos.
As comunidades do território Alto Trombetas I desenvolvem formas tradicionais de uso dos
recursos naturais nos diversos nichos ecológicos que o integram. São formas características
da economia extrativa que se implantou na região desde o tempo da ocupação dos primeiros
mocambos. Dentre os produtos de extrativismo o mais importante para a economia familiar é
a castanha, seguido do óleo de copaíba e outras essências florestais.
Outros recursos retirados do meio ambiente são voltados para a alimentação (açaí, pescado,
caça), para a construção de casas, barcos, cercas e currais (palhas, cipós, madeiras) e para
a comercialização (breu e sementes).
A agricultura de subsistência é praticada em muitos terrenos, utilizando-se do sistema de
roçado e queima. A agricultura comercial em pequena escala é realizada por poucas famílias
e normalmente se caracteriza pela venda de excedentes não consumidos na unidade
doméstica. O principal produto é a mandioca, usada no preparo de farinha e derivados.
Algumas famílias criam porcos, galinhas e algumas cabeças de gado.
1.4 Território Quilombola Alto Trombetas II
O TQ Alto Trombetas II abrange os territórios das comunidades Moura, Jamari, Último
Quilombo, Juquirizinho, Curuçá, Juquiri Grande, Palhal e Nova Esperança, estendendo-se
pelas duas margens do Rio Trombetas, em glebas da União, situando-se exatamente entre
os territórios quilombolas Alto Trombetas I (a montante do rio) e Boa Vista (a jusante).
O acesso ao TQ se faz por via fluvial e, dependendo da embarcação e da comunidade de
destino, leva-se de alguns minutos de lancha a cerca de quatro horas a partir de Porto
Trombetas. Não há rotas regulares de barcos de linha para a área, mas grande parte dos
moradores possui embarcação (canoa, bajara, rabeta, barco) para deslocamento próprio
dentro dos limites do território e entre este e as imediações.
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Os núcleos de povoamento estabelecidos pelos remanescentes dos mocambos do Alto
Trombetas permaneceram sem identificação e delimitação formal como comunidades até a
década de 1980: “tinha só um grupo e não era reconhecido como comunidade”, como explica
Sebastião Andrade, do Juquiri Grande. O reconhecimento do direito ao título das terras
ocupadas, previsto na Constituição Federal de 1988, contribuiu decisivamente para a
organização das comunidades do TQ Alto Trombetas II em bases formais, muito embora já
houvesse entre os remanescentes dos mocambos o sentido de comunidade e inúmeras
práticas de solidariedade. A formalização das comunidades foi marcada pela construção de
igrejas, escolas e centros comunitários onde os moradores passaram a cultivar práticas de
encontros e discussões coletivas sobre os problemas por eles enfrentados.
Os recursos hídricos mais importantes do território são o rio Trombetas e o lago Erepecu,
onde localizam-se as comunidades Último Quilombo e Nova Esperança. O primeiro atende às
necessidades básicas de sobrevivência das comunidades, fornecendo-lhes água potável e
pescado, servindo ainda como principal via de deslocamento dentro do território, bem como,
entre este e a cidade e outros territórios quilombolas da região. O segundo é especialmente
propício para a pesca e a captura de quelônios, além de dar acesso aos castanhais
reconhecidos como os mais fartos da região.
A qualidade da infraestrutura no TQ Alto Trombetas II varia conforme a localização das
comunidades. Aquelas que são sobrepostas pela Rebio têm estruturas mais precárias e
enfrentam dificuldades para manter espaços para atendimento aos moradores mesmo em
serviços básico, pois a presença humana não é permitida nesse tipo de UC. Neste sentido,
existem vários relatos de conflitos com o ICMBio e as comunidades em relação à construção
de escolas.
Portanto, é possível identificar diferenças entre as residências que se situam dentro da Rebio
e aquelas que estão na área da Flona: as primeiras, onde há restrições à presença humana,
são feitas de madeira e palha; as segundas têm sido substituídas progressivamente por
construções de alvenaria, embora persistam muitas casas de madeira e cobertura de telhas
tipo Brasilit ou de cerâmica. As edificações que sobressaem em cada comunidade são os
barracões comunitários, igrejas e os barracões de festa, além das escolas existentes no
território.
Em sua maioria, a água para consumo vem diretamente do Rio Trombetas e lagos, sem
tratamento, embora algumas comunidades já contam com estrutura de microssistema de
abastecimento. Não há saneamento básico e os sanitários possuem buracos cavados no
chão. O lixo é enterrado e queimado e as comunicações com o exterior das comunidades se
dão por aparelhos de telefonia celular providos com antenas em alguns casos.
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A população do TQ Alto Trombetas II é estimada em torno de 250 famílias. Na área há escolas
municipais nas comunidades Jamari, Moura, Nova Esperança e Último Quilombo: a saber:
E.M.E.F. Santo Antônio Jamari, E.M.E.F. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, E.M.E.F. Nova
Esperança e E.M.E.F. Santa Maria.
Tabela 4: Turmas escolares do TQ Alto Trombetas II.
2º UNIDADE REGIGIONA DE ENSINO QUILOMBOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SEDIADA NA COMUNIDADE LAGO DO MOURA
Nº

Escola

Comunidades

1 E.M.E.F. SANTA MARIA
2 E.M.E.F. NOVA ESPERANÇA

Último Quilombo
Nova Esperança

3

Palhal, Juquiri Grande,
Juquirizinho, Jamary e Curuçá
Mirim

E.M.E.F.SANTO ANTONIO JAMARI

alunos de educ. infantil a 5º ano.
Educ. inf. 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano
X
4
3
3
1
X
1
2
1
4

13

11

3

15

5º
1
4

TOTAL
1º AO 5º
12
12

6

58

10

6º

9

alunos de 6º ao 9º ano.
7º
8º

10

2

9º

TOTAL TOTAL
6º ao 9º GERAL

3

82

106

2º UNIDADE REGIGIONA DE ENSINO QUILOMBOLA NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO SEDIADA NA COMUNIDADE LAGO DO
MOURA
Nº

Escola

2 E.M.E.F.N.S.P. SOCORRO

Educ. inf.
22

alunos de educ. infantil a 5º ano.
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
15
14
21
19

5º
19

TOTAL
1º AO 5º
110

6º
22

alunos de 6º ao 9º ano.
7º
8º
19
7

9º
19

TOTAL
TOTAL
6º ao 9º GERAL
67
67

Fonte: Semed 2016.

Como não há posto de saúde nas comunidades locais, o primeiro recurso no sistema de saúde
costuma ser buscado em Porto Trombetas. Mas, após os primeiros socorros, os quilombolas
não cadastrados no hospital da mineradora são encaminhados para o Sistema Único de
Saúde (SUS) em Oriximiná.
Momentos importantes de sociabilidade entre os moradores do território as são festas de
santo, além de reuniões, cultos e torneios de futebol. O artesanato de barro é uma referência
cultural importante para comunidades desse TQ, particularmente o Moura, assim como ocorre
no TQ Boa Vista, e foi estimulada pelo projeto sociocultural iniciado pela MRN em parceria
com o Museu Paraense Emílio Goeldi no início dos anos 2000.
As atividades produtivas essenciais às famílias que vivem nesse TQ estão relacionados às
formas da economia agroextrativa tradicional que caracteriza o conjunto das comunidades
quilombolas de Oriximiná. Entre elas, citam-se a extração da castanha e da copaíba.
Em todas as comunidades do território também se pratica a agricultura familiar com vistas à
subsistência, muito embora as áreas de roçado nas áreas sobrepostas pela Rebio sejam
significativamente reduzidas.
Outras atividades básicas e indispensáveis das famílias locais, a caça e a pesca são
praticadas cotidianamente no TQ. Ambas são voltadas para o autoconsumo e guardam
marcas da vida comunal que as comunidades quilombolas estabeleceram ao longo da
trajetória de ocupação do Alto Trombetas. Note-se que, apesar de sua importância, as práticas
de caça e pesca estão tolhidas nas áreas abrangidas pelas UC’s e sofrem intensa fiscalização
do ICMBio.
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Algo que chama a atenção nas percepções atuais dos moradores é o progressivo abandono
dos ofícios agrícolas, extrativistas e manuais, seguido da crescente dependência de produtos
industrializados que precisam comprados na cidade. De um ponto de vista crítico sobre esse
processo de monetização da economia local, alguns moradores assinalam que a dependência
do dinheiro recria novas formas de submissão do trabalhador, no caso pelo assalariamento
em postos de baixo escalão e empregos temporários na mineração, que não só não garantem
provisões duradouras ao trabalhador como ainda o afastam dos meios de produção do próprio
sustento.
A combinação entre as Unidades de Conservação e a exploração minerária no Trombetas
vem afetando consideravelmente a economia das famílias do TQ Alto Trombetas II e
causando impactos crescentes em suas tradições e costumes. Por um lado, conforme já se
observou, as restrições ambientais impostas pelas UCs penalizam as comunidades retirandolhes meios tradicionais de subsistência. Por outro lado, a economia minerária não só não
absorve os trabalhadores locais como ainda provoca destruição e degradação ambiental nas
zonas exploradas. Assim, apesar de habitarem num bioma riquíssimo em recursos naturais
com alto potencial de desenvolvimento econômico, estando privados dos meios de produção
da própria sobrevivência, os moradores do território veem-se cada vez mais dependentes de
programas assistencialistas de caráter público e privado.
Uma das atividades atualmente ameaçadas pela expansão da mineração é a extração do óleo
de copaíba, que ajuda a sustentar muitas famílias. Como explicam os moradores, a copaibeira
é uma espécie nativa que leva muitos anos para se desenvolver a ponto de fornecer óleo.
Concentradas no alto dos platôs em vista de serem explorados pela MRN na próxima década,
as árvores dessa espécie têm os dias contados na localidade, segundo estimam extrativistas
consultados no ECQ.
Desde 2002, muitos comunitários estão organizados na Cooperativa de Prestação de Serviço
da Comunidade do Moura, que intermedeia a contratação de pessoal para a prestação de
serviços gerais para a MRN. Hoje, a entidade conta com cerca de 170 sócios ocupados em
postos de jardinagem, manutenção, operação de máquinas, trabalho nas minas e apoio a
pesquisas, entre outros. Nos últimos anos, com a perspectiva de operação em novos platôs,
a Coopermoura tem atraído um número cada vez maior de homens e mulheres, inclusive de
fora da comunidade. Se, por um lado, a perspectiva de assalariamento na cidade é vista com
esperança de melhores condições de vida a partir da geração de renda, por outro lado, efeitos
negativos são sentidos no plano comunitário, como, por exemplo: tendência ao individualismo
e ao abandono das práticas coletivas; desestruturação familiar pela ausência dos pais do
espaço doméstico; aumento dos choques geracionais atribuídos ao desconhecimento da
história e dos modos de vida em comunidade, por parte dos jovens; e abandono de práticas
culturais estruturantes da identidade quilombola da comunidade.
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1.6 Território Quilombola Boa Vista

O TQ Boa Vista é composto por uma única comunidade de mesmo nome, sendo vizinho a
Porto Trombetas. Limita-se, ao norte, com o rio Trombetas e as enseadas do Caripé, Bom
Princípio e Patauá; a leste, com o igarapé Água Fria; ao sul, com o igarapé Água Fria e com
a Floresta Nacional Saracá-Taquera; e, a oeste, com o igarapé Patauá.
O acesso ao TQ se faz por via fluvial e, dependendo da embarcação e da comunidade de
destino, leva-se de alguns minutos a quase uma hora a partir de Porto Trombetas, ou cerca
de quatro horas a partir de Oriximiná. Não há rotas regulares de barcos de linha para a área,
mas grande parte dos moradores possui embarcação (canoa, bajara, rabeta, barco) para
deslocamento próprio dentro dos limites do território e entre este e as imediações.
O TQ é representado pela Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo do Boa
Vista (ACRQBV) e pela Arqmo. Com dimensão de 1.125,0341 ha, foi a primeira comunidade
quilombola a receber a titulação pelo Incra, em 1995.
O território compõe-se de áreas intensamente antropizadas, ocupando toda a área
demarcada. As casas estão situadas no alto de um barranco e são tanto mais numerosas
quanto mais próximas do porto da MRN na cidade de Porto Trombetas. A arquitetura das
casas do território segue o padrão regional amazônico, mas grande número delas é construída
em alvenaria. A comunidade possui ainda duas igrejas, católica e evangélica, e um barracão
destinado à produção, exposição e venda de cerâmica.
O principal recurso hídrico do território é o rio Trombetas, que se destaca na paisagem local.
A vegetação originária – floresta ombrófila densa – deu lugar a áreas de capoeira e roçado ou
de solo exposto. A qualidade da infraestrutura no TQ Boa Vista é precária, mas, em
comparação com os demais territórios da calha do Trombetas, essa comunidade é privilegiada
no que diz respeito ao acesso a bens e serviços, devido à proximidade de Porto Trombetas.
A energia é gerada por motor gerador e distribuída para toda a comunidade. A água para
consumo humano é fornecida por torneiras. Para consumo com outros fins, usa-se água do
próprio rio. Boa Vista é, em boa parte, atendida por rede de telefonia celular graças à
proximidade do empreendimento.
Desde 1991 o ensino foi municipalizado na localidade e atualmente a Escola Estadual de
Ensino Fundamental Boa Vista oferece até a 4ª série do nível fundamental. A partir da 5ª série
os estudantes seguem para a Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na comunidade
quilombola do Moura, ou podem frequentar a Escola Professor Jonathas Ponte Mathias, em
Porto Trombetas.
De um modo geral o território quilombola de Boa Vista apresenta características sociais e
referências culturais semelhantes às demais áreas quilombolas de Oriximiná, principalmente
no que tange ao universo das histórias e memórias coletivas dos moradores. No entanto, o
grau de interferência de modos de vida urbanos – caracterizados pelo trabalho assalariado,
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pela economia monetizada e pelo alto consumo de bens industrializados, entre outros
aspectos – se faz sentir nesta localidade mais forte que em qualquer outra pesquisada.
O artesanato de barro vem se firmando como uma referência cultural importante na localidade.
Assim como mulheres da comunidade do Moura, moradoras de Boa Vista dedicam-se à
confecção de artesanato de barro inspirado em artefatos arqueológicos da cerâmica Konduri.
Os objetos que produzem são decorativos e utilitários, destinados principalmente para o
comércio fora da região. Esse trabalho foi facilitado recentemente, com apoio da MRN, pela
construção de um barracão, o Espaço Cultural Konduri, inaugurado em 2013. Entretanto, os
produtores queixam-se de dificuldades de escoamento da produção e avaliam que os circuitos
de comercialização das peças são muito restritos, de modo que a atividade não desenvolve
todo o seu potencial de geração de renda para as famílias quilombolas, havendo, ainda,
sensível dependência de apoio externo, principalmente da MRN.
Cerca de 75% dos trabalhadores ativos da comunidade realizam trabalhos informais ou estão
empregados em baixos postos da MRN e de empresas que lhe prestam serviços, na cidade
de Porto Trombetas. A comunidade conta com a Cooperboa para facilitar a inserção dos
moradores em vagas de trabalho. Ainda assim, uns poucos moradores de Boa Vista ainda
praticam algumas atividades agroextrativas que são tradicionais na maioria das comunidades
quilombolas do município de Oriximiná, embora em menor escala que nas demais localidades
pesquisadas. Da mesma forma, a comunidade substituiu a caça e a pesca pela criação de
pequenos animais como galinhas, patos e porcos para subsistência. A pesca é uma atividade
importante, embora venha sofrendo decréscimos assim como a caça. O sistema de pesca é
artesanal e voltado para o consumo familiar.
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2 MINERAÇÃO RIO DO NORTE EM TROMBETAS
2.1 Breve histórico da mineração na região
Sob a égide desenvolvimentista dos governos militares, sustentada no discurso do “vazio
demográfico” e do “desbravamento” do norte brasileiro, grandes projetos de exploração
minerária se instalaram na região amazônica a partir da década de 1960, em consonância
com o plano de desenvolvimento nacional, pautado na abertura econômica ao capital
internacional. Nesse contexto surge em 1967 a Mineração Rio do Norte (MRN), empresa
criada pelo grupo Alcan do Brasil, sete anos após as primeiras descobertas de bauxita no
subsolo da região de Trombetas.
A exposição permanente da Casa da Memória da MRN em Porto Trombetas conta que nos
primórdios da instalação do empreendimento minerário na área, vários pesquisadores
desembarcaram na Amazônia em busca do minério, utilizando diversos equipamentos para a
realização dos estudos geológicos. Em paralelo, foram se realizando negociações com
diversos setores governamentais para obras de implantação do projeto de mineração e do
núcleo urbano de Porto Trombetas – uma company town construída em meio à floresta para
abrigar seus funcionários e sediar suas operações.
A lavra de bauxita, propriamente dita, teve início na região em fins da década de 1970. O
memorial da empresa registra que o primeiro embarque de bauxita ocorreu em 13 de agosto
de 1979, quando o navio Cape Race recebeu a carga de 21.054 toneladas de bauxita
produzido em Porto Trombetas, com destino ao Canadá. Na ocasião realizou-se uma festa,
que ficou conhecida como ‘Festa do Embarque’, data que se comemora o aniversário da MRN.
Desde então, as operações da MRN vêm crescendo progressivamente, conforme a própria
informa em seu sítio eletrônico:
A capacidade inicial de produção de bauxita da empresa foi de 3,35
milhões de toneladas anuais. Ao longo de nossa operação, esta
capacidade expandiu-se gradativamente, em função do aumento da
demanda de mercado e da grande aceitação da bauxita produzida
pela Mineração Rio do Norte nas refinarias de todo o mundo.
Atualmente, temos uma capacidade de produção instalada de 18,1
milhões de toneladas ao ano - uma das maiores instalações do mundo
(www.mrn.com.br).
Do ponto de vista acionário, a empresa hoje se caracteriza como uma sociedade anônima de
capital fechado, composta por oito acionistas: Alcoa (AWA Brasil), Alcoa (World Alumina),
Alcoa (Alumínio S.A.), CBA, Hydro, Rio Tinto, South 32 e Vale, sendo esta última a detentora
de 40% das ações. Segundo informações obtidas em reunião com técnicos da Gerência de
Planejamento ocorrida em 09 de dezembro de 2016, o interesse do capital estrangeiro no
setor se justifica pelo fato do Brasil ser a terceira maior jazida de bauxita do planeta, possuindo
uma reserva de 714 bilhões de toneladas de bauxita de boa qualidade a serem exploradas, o
que lhe proporciona lugar de destaque na produção mundial do minério.
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Segundo informa a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) sobre o mercado brasileiro do
setor informa que:
[A bauxita é] um minério que pode ser encontrado em três principais
grupos climáticos: o Mediterrâneo, o Tropical e o Subtropical. A
bauxita deve apresentar no mínimo 30% de óxido de alumínio (Al2O3)
aproveitável para que a produção de alumínio seja economicamente
viável. As reservas brasileiras de bauxita, além da ótima qualidade do
minério também estão entre as maiores do mundo.
O Brasil é um importante player da indústria do alumínio. No comércio
exterior, as exportações de alumínio e seus produtos, incluindo bauxita
e alumina, representaram em média 2,5% das vendas externas
brasileiras (em US$ FOB), na primeira década do século XXI.
Como um dos maiores produtores de bauxita e alumina, o país tem
aumentado a venda para outros países desses insumos básicos do
setor, enquanto observa a gradual redução das exportações de metal
primário e produtos transformados, em razão da maior demanda
interna pelo metal (www.abal.org.br).
A maior parte dessas reservas minerárias se deposita no Norte do país, notadamente no
estado do Pará. Com efeito, a MRN responde pelo maior volume de produção de bauxita no
Brasil, conforme demonstra o quadro abaixo:

Tabela 5: Produção de bauxita no Brasil.
Composição

2013

2014

Suprimento

33.903,8

36.313,2

37.063,9

Produção

33.896,1

36.308,0

37.057,0

5.506,1

5.296,1

5.728,7

Poços de Caldas (MG)

1.065,4

506,7

379,8

Juruti (PA)

4.440,7

4.789,4

5.348,9

2.905,2

1.752,9

2.116,4

16,3

138,9

204,7

17.298,0

18.017,5

17.822,6

7.567,2

9.480,8

10.060,5

603,3

1.621,8

1.124,1

7,7

5,2

6,9

Alcoa Alumínio S.A.

2015

Companhia Brasileira de Alumínio
Itamarati, Cataguases e Miraí (MG) e Barro
Alto (GO)
Hindalco do Brasil Indústria e Comércio
Ltda
Ouro Preto (MG)
MRN - Mineração Rio do Norte S.A.
Oriximiná, Faro e Terra Santa (PA)
Norsk Hydro Brasil Ltda - Mineração
Paragominas S.A.
Paragominas (PA)
Outros ¹
Importações
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Consumo doméstico

23.921,1

24.485,6

24.316,1

22.492,5

23.186,6

23.235,0

Outros usos

1.428,6

1.299,0

1.081,1

Exportações

8.422,2

8.352,9

9.334,9

Usos metálicos

Notas: O item "Outros", de produção de bauxita, considera dados das empresas que
produzem para usos não metálicos. Os dados de produção de bauxita atendem ao critério
"base úmida", de forma a torná-los comparáveis aos divulgados por várias fontes. No ano de
2014, o teor médio de umidade da bauxita foi da ordem de 14%
Fonte: Abal.

No porto da empresa, dia e noite, o movimento constante de navios que se alternam em
posição de abastecimento atesta o vigor da atividade minerária na região, que opera desde a
fase de extração até a comercialização de bauxita beneficiada, tendo como palco o distrito de
Porto Trombetas (PTR).
Figura 2: Porto da MRN.

Fonte: Acervo Cumbuca.
2.2 Porto Trombetas

Dada a relevante capacidade produtiva da MRN, Porto Trombetas atualmente representa o
segundo maior núcleo urbano do município de Oriximiná. O distrito localiza-se a 70 km do
município de Oriximiná, a 240 km de Santarém, a 880 Km da capital Belém e a 400 km de
Manaus, tendo sido criado em 1976 em local anteriormente denominado de Sítio da
Conceição. O local foi adquirido pela MRN em 1970, abrangendo uma área de 500 hectares
que fora planejada no intuito de fornecer alojamento e infraestrutura para os funcionários da
mineradora e empresas contratadas e respectivos familiares. Atualmente, a população local
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é estimada em 6.000 habitantes, dos quais 1.412 são empregados diretos da MRN e 1.500
são contratados. Em termos de habitação, PTR possui 900 casas residenciais, além de
capacidade para acomodar 1.900 pessoas, entre alojamento e Casa de Hóspedes.
Porto Trombetas conta com infraestrutura melhor que muitas cidades da região amazônica,
atendendo bem às necessidades dos seus moradores, visitantes e, em alguma medida,
indivíduos residentes nas comunidades do entorno. Localizada na margem direita do rio
Trombetas, o acesso à cidade se faz através de rotas comerciais regulares por vias fluvial,
terrestre e aérea: lanchas e barcos de diversas empresas saem de Oriximiná e Santarém,
enquanto que a Map Linhas Aéreas executa rotas para Santarém, Belém e Manaus.
Em termos de suprimento de energia, há geração de eletricidade em usina hidrelétrica própria
com capacidade de 72,15 MW (Usina de Geração I: 26,4 MW; Usina de Geração II: 45,75
MW). O distrito conta também com postos de gasolina que atendem as demandas dos
veículos e embarcações que transitam pelo local diariamente. Quanto à comunicação, há
disponível internet banda larga e sistema de telefonia fixa e móvel de várias operadoras. O
distrito conta com saneamento básico, possuindo unidades para tratamento de água e esgoto,
coleta e reciclagem de lixo.
Todas as ruas da vila são pavimentadas e devidamente sinalizadas, apresentando um tráfego
calmo e ordeiro. Não há transporte público dentro da localidade, visto que a maioria dos
moradores possui seu próprio meio de transporte. Existem ainda o serviço de táxi e o traslado
de funcionários em ônibus especificamente fretados para este fim.
No tocante à oferta de serviços, PTR possui duas agências bancárias (Bradesco e Banco do
Brasil), uma agência dos Correios, um supermercado, açougue e diversos pontos comerciais:
lojas de ferragens, autopeças, conveniência, farmácias, lojas de roupas e presentes, dentre
outros. Próximo ao porto localiza-se a feira, composta por diversos box onde produtores e
pescadores de comunidades das redondezas oferecem a moradores e visitantes produtos
como farinha, tucupi, goma de tapioca, biscoito de castanha, hortaliças, frutas, legumes,
verduras e pescados. A ela a maioria dos usuários se refere como “Feirinha”.
Ainda nas imediações do porto está a sede administrativa do ICMBio, órgão ambiental do
governo brasileiro responsável pela gestão das Unidades de Conservação Reserva Biológica
do Rio Trombetas (Rebio) e Floresta Nacional Saracá Taquera (Flona). Nesta mesma área
localiza-se também um posto da Receita Federal. Também na área portuária estão sediados
os escritórios de empresas privadas prestadoras de serviço local, dentre estas as
cooperativas quilombolas Cooperativa de Prestação de Serviços da Comunidade Boa Vista
(Cooperboa), Cooperativa de Prestação de Serviço da Comunidade do Moura (Coopermoura)
e Cooperativa de Serviços Fluviais Especializados do Rio Trombetas (Coopbarcos).
Em se tratando de educação, além de escola de idiomas, existe em PTR a Escola Professor
Jonathas Pontes Athias, administrada pela Fundação Vale do Trombetas (FVT). A escola
adota o Sistema Pitágoras e Ensino e tem capacidade para 1.200 alunos, dentre os quais
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encontram-se filhos de empregados e prestadores de serviço da MRN, além de crianças e
jovens da comunidade quilombola Boa Vista. Segundo informações da MRN:
São 6,8 mil metros quadrados de área construída, 36 salas de aula
climatizadas, laboratório de informática, biblioteca, laboratórios de
Química e de Física, duas salas de arte, duas palhoças, duas salas de
audiovisual equipadas com lousa digital conectadas à internet, uma
sala preparada e adequada para aulas tele-presenciais, uma sala para
o Grêmio, anfiteatro com capacidade para 150 pessoas, 24 banheiros,
duas cantinas, três pátios cobertos, 11 salas para pessoal técnico e
administrativo e uma sala para professores equipada com
computadores conectados à internet. (MRN, 2017).
Em relação à saúde, Porto Trombetas conta com um hospital administrado pela empresa PróSaúde desde 1997, em gestão participativa junto à MRN, cujas instalações definitivas datam
de 1986. Com 22 leitos, o HPTR oferece atendimento médico-hospitalar e ambulatorial de
urgência e emergência, sendo que o Pronto Atendimento funciona 24 horas por dia. De acordo
com a MRN:
O corpo clínico do hospital possui especialistas em pediatria,
ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral,
medicina do trabalho, anestesiologia, neurologia, dermatologia,
urologia, clínica médica, cardiologia, otorrinolaringologia, oftalmologia,
medicina do sono e psiquiatria. Além disso, o hospital também
apresenta atendimentos nas áreas de odontologia, fisioterapia,
ortoptia, fonoaudiologia e psicologia.
O HPTR conta também com exames de ultrassonografia, endoscopia,
radiologia,
eletroencefalografia
e
mapeamento
cerebral,
eletrocardiografia, Holter, MAPA, teste ergométrico, ecocardiograma,
colonoscopia e polissonografia. (MRN, 2017).
Além do HPTR, próximo ao porto a MRN possui um ambulatório para atendimento de
ribeirinhos e quilombolas, além de “um posto de enfermagem em uma das minas e um
ambulatório central na área de lavra, para atendimento médico, odontológico, fisioterapia,
coleta de exames de laboratório, cirurgias ambulatoriais e atendimento a emergências” (MRN,
2017).
Segundo o Departamento de Relações Comunitárias da mineradora, até julho de 2016 o total
de atendimentos no Pronto Socorro e no ambulatório chegava a 5.103. O HPTR havia
realizado 221 internações e 17 cirurgias. Há um cadastro realizado nas comunidades
ribeirinhas próximas que garante aos moradores o direito ao atendimento hospitalar, no
entanto segundo dados da MRN o número de internações e cirurgias de comunitários não
cadastrados foi superior ao de cadastrados em 2016.
Em relação ao lazer, Porto Trombetas oferece restaurantes e bares em diferentes pontos,
além de áreas verdes, praças, academia e ciclovia em alguns trechos menos movimentados.
O maior clube do local é o Mineração Esporte Clube (MEC), inaugurado em 1986, oferece em
60 mil metros “campo de futebol, pista de atletismo, quadras poliesportivas, quadras para
futebol de areia, squash e tênis, ginásio de esportes, parque aquático, salas de ginástica e
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música, além de um amplo salão com palco, pista de dança, bar e saunas” (MRN, 2017). No
clube é possível obter também aulas de dança de salão, musculação, body combat e pilates.
Sob administração do MEC encontram-se também o Cineteatro Trombetas, que desde 1988
oferece apresentações culturais e institucionais; e o clube igarapé das Pedras, área verde
com piscina natural, quadras para atividades esportivas e restaurante. Na vida cultural da
cidade, há ainda realização de eventos culturais diversos como feira de artesanato, brechó e
programação festiva conforme datas comemorativas a exemplo da Semana Santa, Natal e
festas juninas com apresentações culturais e mostras.
Nas imediações de Porto Trombetas também existem igarapés abertos à visitação e propícios
para banhos, trilhas e passeios. Outra opção de lazer é a Casa da Memória. Inaugurada em
2000, o espaço museográfico possui uma exposição de painéis, maquetes e fotografias que
ilustram e contextualizam a história da MRN; o processo de beneficiamento da bauxita; a
política ambiental da empresa e modo de vida em PTR.
2.3 Lavra de bauxita no Trombetas e populações quilombolas

Segundo informa o sítio da MRN, as operações de lavra de bauxita da empresa concentramse, desde 1979 até o presente, nas minas da Zona Leste (ZL): Saracá V, Saracá W e Bela
Cruz. Prevendo a extinção do minério desses reservatórios até 2023, a mineradora está
realizando as etapas preparatórias para operação em novos platôs, entre eles o Monte
Branco, localizado em área de uso reivindicada pelas comunidades quilombolas de que trata
este ECQ.
A propósito, existem diversos processos minerários em curso na região do Trombetas e em
outras áreas quilombolas em torno dos rios Erepecuru e Cuminá, conforme demonstra o mapa
produzido pela Comissão Pró-Índio.
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Figura 3: Terras quilombolas e processos minerários em Oriximiná

Fonte: Comissão Pró-Índio de São Paulo.

Da mesma forma, a MRN prepara-se, por meio do processo de Licenciamento Ambiental
relativo a este estudo, para a abertura dos platôs Cruz Alta, Cruz Alta Leste, Peixinho,
Rebolado, Escalante, Barone e Jamari, situados na porção territorial da chamada ZCO, cujas
jazidas foram adquiridas da Alcoa e da Billiton Metais em 1992, com vistas à continuidade das
operações.
Segundo informações repassadas por funcionários da MRN em reunião presencial, a despeito
da ampliação geográfica da área de atuação, a mineradora entende não se tratar de uma
expansão da mineração, mas apenas de dar continuidade ao projeto uma vez que,
tecnicamente, não haverá aumento da sua capacidade de produção. Para as novas
operações, está prevista a construção de uma vila para abrigo dos funcionários do projeto e
instalação de correias de carregamento do minério considerando a inviabilidade financeira de
abertura de vias férreas e mesmo tráfego hidroviário que interligassem os novos platôs ao
local de beneficiamento da bauxita. Entre outros assuntos abordados, os técnicos
demonstraram preocupação com a grave retração econômica que o município de Oriximiná,
o estado do Pará e mesmo o país sofreriam em caso de encerramento de suas atividades.
As comunidades quilombolas situadas no entorno da MRN, por sua vez, estão alarmadas
quanto ao próprio futuro. Do seu ponto de vista, a chegada da mineração a áreas que
reivindicam na ZCO, aumentando ou não a capacidade produtiva da empresa, representa
efetivamente uma expansão, já que envolve a ampliação das instalações e do pessoal da
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mineradora na região, desta vez dentro de terras cuja titularidade essas comunidades
pleiteiam.
Figura 4: Platôs da MRN em territórios quilombolas em processo de titulação

No processo de LA de que trata este ECQ, cumpre identificar os possíveis impactos
socioambientais da mineração e propor ações de mitigação e compensação dos mesmos, a
partir do ponto de vista das comunidades quilombolas afetadas. Neste sentido, o
levantamento de dados documentais e primários para o ECQ demonstra que, ao longo das
quatro décadas de lavra de bauxita, as comunidades no entorno da MRN relataram problemas
socioambientais diversos que poderão se estender às comunidades hoje mais distanciadas
espacialmente das áreas de operação: doenças respiratórias provocadas pelo pó da bauxita,
poluição de lagos e rios (cujo exemplo mais emblemático é o ocorrido no Lago do Batata)7,
prostituição nas comunidades e no entorno delas, aumento do consumo de álcool e drogas,
e incidência de violência (roubos, furtos, brigas), dependência econômica e outras ocorrências
destoantes e consideradas ameaçadoras dos modos de vida, economia e cultura locais, como
desmatamento, afugentamento de fauna e escassez de recursos naturais.

7

O Lago do Batata, que abastecia de água e pescado inúmeras comunidades locais, foi o local de
lançamento dos rejeitos da mineração nos anos 1980, até o ponto em que “quase 20% da superfície
líquida se tornara sólida, aterrada pelos rejeitos da lavagem do minério” (PINTO, 2015). Além de afetar
os moradores que dele dependiam, os impactos para a biodiversidade no lago foram severos: elevação
da turbidez da água, morte de vegetação e peixes.
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Para lidar com a problemática socioambiental, a MRN, por intermédio de diferentes setores,
tem desenvolvido, nos últimos anos, tanto tecnologias e alternativas operacionais, quanto
programas e projetos de cunho social, educativo, ambiental e cultural. Conforme documento
fornecido pela Gerência de Ações Comunitárias, atualmente, a empresa “desenvolve e/ou
apoia mais de 20 projetos nos quatro pilares de sua atuação em Responsabilidade Social nas
áreas de influência direta e indireta do empreendimento” (MRN, 2016, p. 8). Os projetos
distribuem-se em quatro eixos: Educação, Cidadania e Cultura; Segurança e Saúde;
Sustentabilidade; e Meio Ambiente.

Tabela 6: Projetos da MRN por eixo de atuação
Eixo

Projeto

Educação, Cidadania e Projeto Apoio a Educação Formal de Ribeirinhos, Inclusão
Cultura

Digital, Projeto Educação Ambiental e Patrimonial.

Segurança e Saúde

Projeto Quilombo, Construções de Microssistemas de água
e Poços Artesianos manuais, Combate à Malária e Projeto
Leme.

Sustentabilidade

Projeto Agricultura Familiar, Piscicultura, Manejo das
Populações de Copaíbas, Meliponicultura e Sistemas
Agroflorestais.

Meio Ambiente

Projeto Pé de Pincha.

A implementação dos projetos supracitados é uma das principais interfaces de contato entre
a empresa e as comunidades quilombolas da região, para além dos vínculos estabelecidos
pelo viés do trabalho e das múltiplas afetações relativas à introdução, relativamente recente,
da cidade-enclave em uma área de ocupação secular.
Os programas sociais e projetos da MRN envolviam 399 famílias beneficiárias em 2009, sendo
271 residentes no Alto Trombetas (STCP, 2009).
Figura 5: Número de Famílias Beneficiárias dos Projetos da MRN, Segundo Regiões - (2009)
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Famílias Beneficiárias dos Projetos da MRN Segundo a
Região
271

44

Alto Trombetas

Médio Trombetas

70
14

Lago Sapucuá

Terra Santa

Fonte: STCP, 2009.
Logo, no que concerne aos impactos atribuídos à mineração na região, o ECQ sugere que
aspectos positivos da presença e da ação da empresa também são identificados pelas
comunidades, especialmente no contexto de omissão ou insuficiência da ação estatal em
áreas como saúde e educação, entre outras.
Figura 6: Avaliação dos Projetos de Saúde e Segurança da MRN - (2009)
Avaliação dos Projetos de Saúde e Segurança da MRN (%)

16,28
27,27

Satisfeito

56,44

Atende Parcialmente

Insatisfeito

Fonte: STCP, 2009.
Em suma, nota-se que, ao longo de quatro décadas de operação na região de Trombetas, a
MRN tem atravessado diferentes períodos históricos e político-jurídicos, os quais
correspondem a condições objetivas distintas que devem pautar as maneiras de estar, operar
e se relacionar com as comunidades preexistentes na região, por parte da empresa.
Cumpre destacar que, na época de instalação da empresa na região, inexistiam os institutos
jurídico-administrativos que, atualmente, regulam o próprio LA, bem como os direitos coletivos
aplicáveis às comunidades quilombolas e aos territórios que elas ocupam. Também não havia
previsão legal de que essas comunidades fossem ouvidas a respeito da implantação de
Unidades de Conservação e projetos em geral, sejam eles propostos pelo Estado ou pela
iniciativa privada, em áreas por elas ocupadas.
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Em 2016, porém, a situação é, de todo, distinta. Existe, na legislação brasileira vigente, um
conjunto de direitos coletivos assegurados aos povos e comunidades tradicionais, em geral,
e às comunidades remanescentes, em particular. Tais direitos remetem à Constituição
Federal de 1988, à Convenção nº169 da OIT, ao Decreto nº 4.887/2003 e à anteriormente
mencionada Portaria Interministerial n° 60/2015, entre outros dispositivos. Há, portanto,
expectativa de que a eventual concessão de licença para a mineração no Alto Trombetas
contemple, além da reparação de perdas, a implementação de medidas compensatórias que
contribuam para melhor estruturação das comunidades, considerando-se um horizonte de
sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental. O gráfico abaixo apresenta as
prioridades das comunidades, no que tange à possível futura implantação de projetos da
mineradora na região.
Figura 7: Prioridade na Implantação de Novos Projetos da MRN (%) (2009)

Prioridade na Implantação de Novos Projetos da MRN (%)
1,09
14,40
19,98
64,53

saúde e segurança

geração de renda

educação

meio ambiente

Fonte: STCP (2009)
No atual cenário histórico e jurídico-administrativo, o LA de projetos minerários na bacia do
Trombetas se altera significativamente em relação ao que fora experimentado pela MRN
quando de sua fixação na região. É nesse novo cenário de direitos que se desenrolam as
pesquisas deste ECQ.
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3 METODOLOGIA E ATIVIDADES REALIZADAS
3.1 Metodologia geral do ECQ
Os trabalhos no ECQ foram realizados de 17 de novembro de 2016 a 17 de março de 2017,
constituindo-se de: levantamentos de fontes secundárias, trabalhos de campo baseados em
métodos participativos, produção de registros e dados primários, tratamento e análise de
dados, e, por fim, redação de um relatório geral e quinze relatórios específicos das
comunidades abrangidas no estudo.
A primeira etapa de trabalho consistiu no levantamento e na sistematização de dados
secundários sobre as comunidades quilombolas estudadas, utilizando-se das seguintes
estratégias:


Levantamento documental em instituições com buscas locais e via internet, visando,
principalmente, mapas, processos, pareceres, Relatórios Antropológicos, Relatórios
Técnicos de Identificação e Delimitação (RTIDs), Inventário Nacional de Referências
Culturais (INRC), censos e cadastros, entre outros documentos que permitam fornecer
a boa caracterização das comunidades quilombolas. Nessa atividade, os principais
acervos levantados foram os das seguintes instituições: Incra, Instituto Chico Mendes
de Biodiversidade, MRN, STCP Engenharia de Projetos (STCP), Instituto de Terras do
Pará (Iterpa), Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (Iphan), Comissão
Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP), Ministério Público Estadual do Pará (MPE-PA),
Ministério Público Federal (MPF) e FCP;



Levantamento bibliográfico e documental (inclusive de material audiovisual como
fotografias, filmagens e outros) em acervos físicos e virtuais de universidades,
bibliotecas e centros de pesquisa;



Leitura e elaboração de fichas com informações pertinentes às comunidades;



Elaboração da cronologia dos estudos e documentação do processo de LA;



Identificação e obtenção de autorização de uso dos documentos e das informações
levantadas, quando for o caso.

Os dados levantados nessa etapa inicial foram sistematizados no I Relatório TécnicoAnalítico, elaborado em dezembro de 2016, já em meio aos trabalhos de campo que
constituíram a segunda etapa do ECQ.
Os trabalhos de campo transcorreram ao longo de 28 dias em contato direto com as
comunidades abrangidas no estudo. Servindo-se de métodos etnográficos (entrevistas,
conversas informais, observações in loco, registros fotográficos e sonoros) e participativos
(reuniões, oficinas de etnozoneamento e grupos focais), sempre envolvendo a participação
de representantes locais, a segunda etapa de pesquisa teve como objetivo produzir dados
primários para o diagnóstico histórico, cultural e socioeconômico das comunidades
quilombolas objeto deste ECQ, uma vez que esses elementos da realidade social são cruciais
para identificação e ponderação dos possíveis impactos positivos e negativos da mineração
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em terras pleiteadas pelas referidas comunidades. Como produto dessa fase, foi gerado um
Relatório de Campo sobre as atividades executadas pela equipe técnica nas 15 comunidades
abrangidas pelo ECQ.
Quanto às atividades dessa etapa cabe ressaltar que, conforme a proposta técnica original do
ECQ, os trabalhos de campo de natureza antropológica, propriamente ditos, seriam
executados continuadamente na região do Trombetas após uma fase de “pré-campo” que
teria os objetivos de propiciar:


O reconhecimento prévio do contexto local e do escopo do trabalho, junto com os
sujeitos envolvidos no processo de LA;



A apresentação dos membros da equipe às comunidades locais, por intermédio de
suas lideranças e coordenadores, bem como às instituições atuantes na área (MRN,
ICMBio, Incra, associações quilombolas e outras instituições representativas da
sociedade civil que se fizessem necessárias);



A realização de duas reuniões gerais de esclarecimento das comunidades quilombolas
envolvidas no ECQ, sendo uma no Território Alto Trombetas I e uma no Território Alto
Trombetas II, esta última envolvendo a comunidade Boa Vista;



A proposição e a validação do Plano de Trabalho de Campo junto às comunidades,
por ocasião das referidas reuniões, como condição para a continuidade das pesquisas
do ECQ.

Esse planejamento, contudo, foi alterado em função do agendamento de uma reunião geral
da MRN com as coordenações quilombolas dos três territórios envolvidos no processo de
licenciamento, no dia 5 de dezembro de 2016, na comunidade do Abuí (TQ Alto Trombetas I).
A equipe técnica foi convidada a participar dessa reunião com vistas a iniciar o debate sobre
o ECQ com as comunidades. Assim sendo, todos os pesquisadores se deslocaram para
Trombetas nos dias 2 e 3 de dezembro, sem realizar atividades de “pré-campo”. A
programação da viagem incluía, ainda, a participação em um treinamento prévio sobre
segurança em campo, a ser oferecido nos dias 3 e 4 por corpo técnico designado pela MRN
– o qual teve que ser reagendado, por motivos alheios à equipe de pesquisa.
No dia 5 de dezembro, portanto, os profissionais responsáveis pelo ECQ compareceram à
reunião na escola da comunidade do Abuí, junto com uma técnica da STCP e representantes
de todas as comunidades abrangidas no estudo, com exceção dos coordenadores das
comunidades Moura, Jamari e Boa Vista. A Associação Mãe Domingas, a Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Alto Trombetas (ACRQAT) e a Associação
das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo) também
estiveram representadas no evento.

Figura 8: Reunião com comunidades e MRN no Abuí.
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Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.

Como a reunião havia sido originariamente programada para tratar de diversos assuntos que
são mensalmente debatidos pela MRN com as comunidades, entre os quais os tipos de apoio
material a elas concedido pela empresa, receava-se que a introdução do ponto de pauta do
ECQ não fosse bem recebida. Em situações pregressas, a antropóloga consultora do estudo
já havia mencionado a costumeira rejeição das comunidades a debater temas que não sejam
previamente pautados em suas reuniões, bem como a tomar decisões que não tenham tido
oportunidade de debater suficientemente entre si, livres da presença de terceiros.
Figura 9: Reunião com comunidades e MRN no Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.
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Apesar das ressalvas, a pauta do ECQ foi tratada de forma interessada e participativa pelos
presentes. Os objetivos do estudo foram paulatinamente explicados pela consultora da
equipe, que vem acompanhando as comunidades em outros debates do processo de LA e do
RTID. As explicações foram acompanhadas atentamente pelos quilombolas e aparentemente
bem compreendidas para o momento.
O principal questionamento feito por eles à consultora e aos representantes da MRN foi o
porquê da prioridade de realização do ECQ e do EIA em detrimento do Estudo de Perdas
relacionados ao processo de LA, que, há cerca de dois anos, vem sendo acordado entre as
comunidades, a empresa e o Ministério Público Federal, responsável por um Inquérito Civil
relativo ao licenciamento dos platôs da ZCO instaurado em 2012. Esclarecidas as tratativas
em curso para realização do Estudo de Perdas, as lideranças quilombolas concordaram em
iniciar o quanto antes o ECQ, mas não sem ressaltar a insatisfação com a postergação do
outro estudo.
Dispostos a elaborar conjuntamente com os pesquisadores o Plano de Trabalho de Campo
para ser iniciado no dia seguinte à reunião, os quilombolas estudaram as agendas locais e
propuseram datas para as atividades. Considerando que os trabalhos de campo haviam sido
planejados para terem a duração de dois dias por comunidade, contando-se uma visita
preliminar e uma reunião geral em cada uma delas, as atividades da equipe envolveriam as
comunidades durante todo o mês de dezembro, incluindo-se os períodos de festejos natalinos
e de fim de ano. Logo, o maior impasse com que se depararam os representantes quilombolas
foi o agendamento de trabalhos em momentos nos quais as comunidades estão,
prioritariamente, envolvidas com outras programações.

Figura 10: Reunião com comunidades e MRN no Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.
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Feitos os acertos de agenda e validado o plano de Trabalho de Campo, a fase de
reconhecimento prévio do contexto e do escopo do trabalho, que constava da proposta técnica
original do ECQ como parte da etapa de pré-campo, foi dispensada em acordo com as
lideranças locais. Como as representações locais se mostraram receptivas ao trabalho e isso
se confirmou, de modo geral, nas próprias comunidades, pondera-se que a eliminação dessa
fase não comprometeu negativamente os resultados do ECQ.
Ademais, as lideranças concordaram em priorizar a realização das visitas e reuniões gerais
nas suas comunidades, deixando em aberto a proposição de promover as reuniões gerais das
áreas quilombolas sobre o ECQ, que também estavam planejadas para a etapa de pré-campo,
segundo a proposta técnica do ECQ. Isso se deveu, principalmente, à dificuldade de encontrar
datas comuns às comunidades em seus respectivos territórios, ao longo do mês de dezembro
e mesmo no início de janeiro de 2017.
Embora a impossibilidade de realização das reuniões gerais nos TQs tenha sido contornada
naquele momento, sem perdas significativas para as pesquisas em campo, os coordenadores
quilombolas deixaram claro que esperavam que a equipe técnica cumprisse essas atividades
em momento futuro, em ocasiões de contato direto com as comunidades, sem intermediação
da MRN e da STCP. Tal ação foi, então, reprogramada para a fase de devolução dos
resultados do estudo em momento oportunamente acordado com as próprias comunidades
interessadas, em fins de março de 2017.
Finalizando-se a pauta do ECQ na reunião do Abuí, a equipe técnica retornou a Porto
Trombetas, onde estava baseada em instalações disponibilizadas pela MRN. A partir da
manhã seguinte, deu-se início às atividades de campo, as quais se estenderam até 30 de
dezembro de 2016. A rotina de trabalho de campo incluiu deslocamentos diários entre Porto
Trombetas e as 15 comunidades, que são acessíveis por meio fluvial em percursos que variam
de 10 minutos a três horas de duração, conforme a localidade. Vale dizer que a proposta de
usar um barco para deslocar e abrigar a equipe dentro das áreas quilombolas, facilitando o
acesso a elas e otimizando o tempo de trabalhos in loco, foi desconsiderada em função de
uma decisão anterior das comunidades, que haviam rejeitado proposta de posicionamento de
uma balsa-alojamento da equipe do EIA no rio Trombetas. De toda forma, os deslocamentos
diários em lanchas, sob responsabilidade da Coopbarcos, atenderam às necessidades de
estada nas comunidades.
As visitas técnicas foram executadas entre os dias 6 e 12 de dezembro, conforme a
disponibilidade informada pelos coordenadores quilombolas e o número de profissionais na
equipe. Estes se dividiram em duplas para percorrer as comunidades e realizar registros
fotográficos e sonoros, observações diretas, entrevistas direcionadas e conversas informais
sobre temas de interesse do ECQ, tais como:
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Histórico de ocupação do território, considerando a interlocução das comunidades
entre si e com instituições atuantes na área e, quando pertinente, pontuando conflitos;



Caracterização da ocupação atual, buscando contextualizar a organização espacial e
sociocultural; bens materiais e imateriais; marcos naturais; infraestrutura geral;
práticas produtivas e seus respectivos calendários;



Acesso a políticas públicas e a programas e ações da MRN.

Tabela 7: Cronograma de visitas técnicas às comunidades.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Comunidade
Juquirizinho
Último Quilombo
Nova Esperança
Palhal
Jamari
Paraná do Abuí
Moura
Mãe Cué
Curuçá
Juquiri Grande
Santo Antônio do Abuizinho
Sagrado Coração
Tapagem
Boa Vista
Abuí

Data
06/12/2016
06/12/2016
06/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
09/12/2016
09/12/2016
10/12/2016
11/12/2016
12/12/2016
12/12/2016

As reuniões gerais nas comunidades ocorreram entre os dias 11 e 29 de dezembro,
excetuando-se o dia 12 (quando haveria uma reunião na Base Tabuleiro do ICMBio sobre o
Termo de Compromisso da Castanha – acordo entre o Instituto e os quilombolas que regula
a extração de castanha na Rebio –, à qual a equipe também compareceu), e os dias 24 e 25,
devido à celebração de Natal.
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Figura 11: Reunião no ICMBio

Foto: Alexandre Rocha, 12/12/2016.
Nas referidas reuniões, o principal objetivo do trabalho foi o levantamento de informações e a
discussão das percepções que as comunidades detêm sobre o processo de LA que enseja
este ECQ. Para tanto, as reuniões sempre tiveram início com uma apresentação da equipe,
contextualizando o ECQ no âmbito do EIA e do processo de LA, com esclarecimentos sobre
o amparo legal para realização desses estudos e sobre a atuação dos órgãos governamentais
responsáveis pela avaliação e aprovação dos mesmos, bem como pelo cumprimento da
legislação ambiental pertinente. Após a reunião geral, as atividades com os comunitários
voltaram-se para a formação de grupos de trabalho com vistas a:


Construção participativa do mapa de etnozoneamento das comunidades, onde foram
indicadas as áreas de moradia e de atividades produtivas, bem como os caminhos e
percursos adotados para a realização das tarefas diárias e pontos de importância
simbólica, como as moradas de encantados;



Levantamento de percepções dos interlocutores sobre o empreendimento minerário,
considerando a presença da mineração na região desde os anos 1970 e forma
prospectando impactos positivos e negativos de sua expansão para a ZCO;



Detalhamento das atividades produtivas no tempo e no espaço.

Tabela 8: Cronograma de reuniões gerais nas comunidades.
Nº
1.
2.
3.
4.

Comunidade
Moura
Palhal
Mãe Cué
Boa Vista

Data
11/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
15/12/2016 e 26/12/2016
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Santo Antônio do Abuizinho
Paraná do Abuí
Último Quilombo
Abuí
Sagrado Coração
Juquirizinho
Tapagem
Nova Esperança
Curuçá
Juquiri Grande
Jamari

16/12/2016
17/12/2016
18/12/2016
19/12/2016
20/12/2016
21/12/2016
22/12/2016
27/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
29/12/2016

Algumas dificuldades foram atravessadas ao longo do período de campo. A inicial falta de
infraestrutura adequada para os trabalhos de gabinete (reunião, sistematização de dados,
preparação de mapas, consulta a fontes via internet) provocou algum prejuízo à equipe no
que concerne à organização e tratamento dos dados levantados e planejamento das
atividades a serem desenvolvidas. Mas, após a adequação da situação de alojamento da
equipe, as condições de trabalho sofreram significativas melhorias, sobretudo após as
contribuições de técnicos da MRN para ampliação e plotagem dos mapas-base para as
atividades de etnozoneamento.
Um fator que impossibilitou o melhor rendimento do trabalho diz respeito à incompatibilidade
de agenda entre o plano de trabalho acordado em reunião com os coordenadores das
comunidades quilombolas e os compromissos pré-agendados pelos comunitários para o
período, o que por inúmeras vezes resvalou em baixo quórum de participantes nas atividades
coletivas e mesmo nas visitas preliminares do ECQ. Ainda, como a maioria das reuniões nos
territórios quilombolas foi realizada na segunda quinzena de dezembro, em meio a festas
escolares de encerramento de ano e formatura, celebrações natalinas e ano novo,
encontramos algumas comunidades praticamente vazias, pois os moradores estavam em
Oriximiná ou envolvidos nos festejos locais.
Especificamente, foram necessárias duas alterações do calendário original acordado na
reunião do Abuí, quais sejam: a realização de uma visita extra e uma reunião extra em Boa
Vista e o reagendamento da reunião no Curuçá. Em Boa Vista, como a comunidade não deu
anuência para realização das atividades propostas durante a primeira reunião, foi necessário
dar tempo aos moradores para discutirem o tema do ECQ entre si e então marcar outra data
para que voltassem a se reunir com a equipe. No Curuçá, a reunião previamente agendada
para o dia 23 foi adiada para o dia 28 de dezembro, a pedido do coordenador local – o que
obrigou a equipe a se dividir na realização de duas reuniões na mesma data, com algum
prejuízo da dinâmica de produção do mapa de etnozoneamento da comunidade.
Mesmo com o exíguo tempo e o imperante cansaço físico acumulado ao longo de 28 dias de
campo com uma jornada diária de 10 a 12 horas de trabalho, foi gerado um imenso banco de
dados que contém cerca de 30 mapas, mais de 1.300 fotografias e mais de 100 horas de
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áudios gravados com autorização dos comunitários, divididos entre entrevistas, oficinas de
mapa e grupos focais para discussão de impactos. Todo este material foi cuidadosamente
identificado, transcrito e decupado na fase de tratamento de informações que ensejou este
ECQ.
Observa-se, contudo, que vários sujeitos que concederam entrevistas ou depoimentos em
reuniões do ECQ, principalmente quando se tratou de relatos sobre a relação com a
mineração, solicitaram anonimato no texto final do estudo. Alguns também não quiserem
informar o nome completo o ou, até mesmo, o nome próprio. Desse modo, embora sejam
utilizadas frequentes citações de falas de moradores a fim de transmitir seus pontos de vista,
em diferentes trechos do relatório específico de cada comunidade, omite-se a autoria de boa
parte delas.
A terceira etapa de trabalho consistiu no cruzamento das informações levantadas e
produzidas, que foram submetidas à análise e síntese na redação do relatório geral, que
contextualiza o ECQ, e dos relatórios específicos das 15 comunidades quilombolas. Cada
relatório específico contém, além do histórico e do diagnóstico da comunidade, a matriz de
impactos elaborada conjuntamente com os moradores, a partir de suas percepções,
exclusivamente.
Para finalizar o estudo, os relatórios geral e específicos, bem como os mapas de
etnozoneamento, foram apresentados em três reuniões, cada qual em um território, entre 24
e 26 de março de 2017: Alto Trombetas I, que se reuniu no Sagrado Coração de Jesus; Alto
Trombetas II, reunido no Juquiri Grande; e Boa Vista, reunido na comunidade de mesmo
nome. Após a apresentação dos produtos, as comunidades indicaram os ajustes necessários
e discutiram a aprovação do ECQ.
No próximo item serão apresentados relatos das atividades realizadas em cada comunidade.
3.2 Atividades realizadas
3.2.1 Boa Vista
Conforme acordado em reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2016 com a coordenadora
da Arqmo, Claudinete Colé de Souza, também moradora de Boa Vista, e representantes das
demais comunidades e associações quilombolas dos TQs Alto Trombetas I e II, as atividades
de campo foram agendadas para duas ocasiões: uma visita preliminar e uma reunião geral na
comunidade. Contudo, nesta comunidade, em razão da dinâmica social característica do
lugar, a reunião geral teve que ser feita em duas etapas.
Ocorrida em 12 de dezembro de 2016, a visita preliminar teve os objetivos de estabelecer o
contato mais próximo e a interlocução direta entre a equipe de pesquisa e os moradores
locais, além de permitir a realização de entrevistas, conversas informais, observações e
registros sonoros e fotográficos da comunidade.
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As entrevistas realizadas informaram acerca do processo de formação, organização material
e titulação da comunidade, bem como do seu calendário cultural e econômico, fazendo
constantes referências à memória coletiva relacionada à força e resistência do “povo negro”.
Também foram registradas percepções locais sobre os impactos socioambientais positivos e
negativos atribuídos à presença da MRN no entorno de Boa Vista.
Uma reunião geral foi realizada no Espaço Cultural Konduri em 15 de dezembro de 2016. Seu
objetivo era elaborar o mapa de etnozoneamento da comunidade e debater com os moradores
locais sobre o processo de licenciamento dos platôs da ZCO.
A reunião teve início com a presença dos comunitários, que ouviram atentamente explanação
técnica a respeito do EIA e do ECQ, com o detalhamento de suas etapas e a especificação
das atividades necessárias para a realização do segundo estudo. De imediato, foi aberto o
diálogo junto aos presentes.
Tabela 9: Participantes da primeira reunião geral em Boa Vista.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Nome
Adrielle da Costa dos Santos
Antonio Wilson
Caroline Colé
Cezar Pereira de Jesus
Claudinete Colé de Souza
Claudiomar dos Santos Colé
Darley dos Santos Clemente
Diandra Viana dos Santos
Diego Santos
Edinael dos Santos Constantino
Elisângela Cardoso da Silva
Erizangela dos Santos
Ilaise Viana dos Santos
Jaiara dos Santos Veira
Jayane dos Santos
Jayanne dos Santos
Josane Santos
Karen da Silva Colé
Lázaro Figueiredo
Letícia Santos
Manoel Edilson S. Jesus
Marcilene Lopes
Maria de Jesus Pereira
Maria Francisca Araújo
Maria José dos Santos
Meriane dos Santos
Polianna Souza
Rosilda dos Santos Clemente
Rosilene Pereira
Sarah Gonçalves
Teresa Cristina Barbosa
Valério Santos
Zenildo Picanço da Conceição
Zenobia Gonçalves Barbosa
Zuléia Viana
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36.

Zuleide Viana dos Santos

Em conclusão ao debate instaurado, os 36 moradores presentes à reunião não deram
autorização para prosseguimento das atividades planejadas do ECQ e declararam que a
comunidade se reuniria para decidir sobre a participação no estudo. Por fim, reavaliaram e
aceitaram dar continuidade à reunião, mas apenas para obter melhor entendimento do
processo de trabalho no ECQ e a relação desse estudo com o licenciamento ambiental da
ZCO.
Ao fim das explicações, os presentes se mostraram mais receptivos e concordaram em
participar das atividades do estudo, ponderando que, apesar de Boa Vista já ter sido
intensamente degradada pela proximidade da mineração, a comunidade ainda não havia
passado por um bom estudo sobre suas condições. Decidiu-se por consenso, marcar as
atividades do ECQ para o dia 26 de dezembro, na escola da comunidade. Os coordenadores
locais se comprometeram a informar os demais moradores a respeito do evento em reunião
a ser realizada exclusivamente entre os comunitários.

Figura 12: Reunião geral em Boa Vista.

Foto: Wilmara Figueiredo, 15/12/2016.

Em 26 de dezembro, a segunda reunião geral da equipe com 29 moradores do Boa Vista
aconteceu na escola da comunidade. Inicialmente, fez-se uma contextualização do ECQ no
âmbito do processo de licenciamento ambiental e de suas respectivas etapas.
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Tabela 10: Participantes da segunda reunião geral em Boa Vista.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Nome
Claudinete Colé de Souza
Zuléia Viana
Josane Santos
Caroline Colé
Diandra Viana dos Santos
Karen da Silva Colé
Valério Santos
Polianna Souza
Jayanne dos Santos
Elisângela Cardoso da Silva
Claudiomar dos Santos Colé
Meriane dos Santos
Antonio Wilson
Cezar Pereira de Jesus
Edinael dos Santos Constantino
Rosilene Pereira
Maria de Jesus Pereira
Maria José dos Santos
Marcilene Lopes
Adrielle da Costa dos Santos
Letícia Santos
Zenildo Picanço da Conceição
Darley dos Santos Clemente
Elivelton dos Santos Clemente
Jayara dos Santos
Diogo Santos
Wagner dos Santos da Silva
Manoel Edilson S. Jesus
Amarildo Santos de Jesus

Um dos comunitários, que inicialmente se recusara a assinar a lista de presença, após a
compreensão da dinâmica e do contexto da atividade, explicitou que havia se negado a
assinar a lista porque fora informado de que a reunião visava à elaboração de um mapa da
comunidade, o que, para ele, não fazia sentido já que o mesmo havia sido feito à época da
titulação. Esse comunitário questionou, ainda, se o quórum de moradores era representativo
para a realização de um trabalho de tamanha importância como o ECQ, opinando que mais
pessoas deveriam estar presentes.
Houve uma discussão sobre a questão do quórum para realização da reunião, findando-se
com uma consulta entre os presentes se seria pertinente a continuidade da atividade nesses
termos. Como a maioria optou por colaborar com a etapa de realização do ECQ, foi feita a
divisão dos grupos de trabalho para avaliação dos impactos socioambientais da mineração e
produção do mapa de etnozoneamento.
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Figura 13: Reunião geral em Boa Vista.

Figura 14: Reunião geral em Boa Vista.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Figura 15: Reunião geral em Boa Vista.

Figura 16: Reunião geral em Boa Vista.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Nesta comunidade, os presentes estavam um pouco receosos sobre a produção de mapas.
Com uma introdução à “alfabetização cartográfica”, o grupo de 13 pessoas, entre idosos,
adultos, jovens e crianças, compreendeu o tipo de participação a acontecer e concordou em
trabalhar.
Alguns jovens estudantes da Universidade Federal do Oeste do Pará participaram direta ou
indiretamente da oficina. As mulheres participaram em maior número no desenho do mapa e
das legendas, e alguns homens contribuíram com ideias e memórias.
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Figura 17: Produção de mapa de etnozoneamento de Boa Vista.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Conforme avançaram, foram demonstrando mais interesse em realizar a atividade. Após a
apreciação da imagem de satélite da área de moradia, fizeram a orientação do desenho, a
marcação dos corpos hídricos, a identificação das feições ambientais e das instalações da
mineração, e a indicação dos marcadores sociais coletivos e desenhos de legendas, os quais
ilustraram feições de linhas, pontos e áreas, e identificação da toponímia.
A oficina de produção de mapas avançou pelo horário da noite e teve que ser transferida da
varanda da escola para o ginásio, depois que o gerador foi ligado. Um mapa, intitulado “Mapa
da Comunidade Quilombola Boa Vista Alto Trombetas”, resultou do trabalho, com uma
particularidade em relação aos demais mapas produzidos nos TQs Alto Trombetas I e II.
Diante da realidade de impacto direto vivenciada por Boa Vista há cerca de 40 anos, várias
atividades cotidianas sofreram constrangimento. Assim, no mapeamento do território, os
moradores decidiram distinguir áreas que usavam no passado e áreas que usam no presente,
seguindo a mesma cor e desenho na legenda em ambas, e mudando o traçado do contorno
de cada área: tracejado para indicação do território vivido no passado e traço contínuo para
indicação do território vivido no presente.
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Figura 18: Mapa da Comunidade Quilombola Boa Vista Alto Trombetas (áreas de uso e
moradia, no passado e no presente)

Paralelamente aos outros trabalhos, este grupo relatou uma série de consequências oriundas
da instalação das atividades da MRN na vizinhança de Boa Vista ao longo de 40 anos, que
serão comentados oportunamente.
As atividades de campo na comunidade de Boa Vista resultaram em registros documentais
em suporte sonoro, e visual, além de um mapa de etnozoneamento.
Tabela 11: Registros produzidos na comunidade Boa Vista.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
145
8
01

Tabela 12: Pessoas entrevistadas na comunidade Boa Vista.
Nº Nome
1. Maria Zuleide Viana dos Santos
2. Marina dos Santos

Ocupação
Data
Artesã
12/12/2016
Ex-agente comunitária de
12/12/2016
saúde
Contudo, ressalta-se a insegurança, apontada por moradores, acerca do reconhecimento
coletivo da legitimidade das ações de pesquisa realizadas.
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3.2.2 Moura
Como não houve representante do Moura na reunião geral na qual fora programada a agenda
de visitas e reuniões nas comunidades abrangidas pelo ECQ, os moradores do Moura não
esperavam pela realização dessa primeira etapa de trabalho, quando a equipe fez a visita
preparatória no local. Porém, assim mesmo, os comunitários contatados na ocasião se
dispuseram a conceder entrevistas, conduzir a equipe aos principais pontos de referência na
comunidade, permitir a produção de registros fotográficos e apoiar a realização do ECQ de
modo geral.
Em 8 de dezembro de 2016 foi possível registrar depoimentos sobre temas diversos, desde o
processo de formação da comunidade até as mudanças mais recentes, quer sejam ou não
diretamente relacionadas à chegada da mineradora na década de 1970 e à sua presença na
região na atualidade.
A reunião geral com cerca de 20 moradores do Moura foi realizada no barracão comunitário,
em 11 de dezembro de 2016. Considerando-se o total de 127 famílias na comunidade e a
frequência média em outras comunidades bem menores, no mesmo território, ficou claro que
havia um número baixo de participantes, muito embora o evento caísse num domingo.

Figura 19: Reunião geral no Moura.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Tabela 13: Participantes da reunião no Moura
Nº

Nome
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

José Lopes
Clóvis Silva de Almeida
José Dias da Silva
Evadenílson Siqueira Pereira
Edinei Siqueira da Silva
Raimundo de Jesus
Helder Siqueira
Guliarde da Silva Gimaque
Margarete Gomes Pereira
Rute Figueiredo Menezes
Ormezinda Souza
Manoela Leite de Souza
Mauro Siqueira
Regiane Fernandes Melo
Elielma de Jesus Pires
Manoel Lucivaldo Siqueira
Josinei da Silva
Janderson de Jesus Pires
Benedito Camarão Menezes
Sandoval de Souza Lima
Valmir Ferreira de Souza
Maria da Silva
Maria do Carmo Colé Viana
Maria Neuza Oliveira

Uma professora local explicou houvera uma reunião comunitária no dia anterior, cujo intuito
fora avisar a todos da realização da atividade do ECQ, mas que há dificuldades frequentes de
comunicação dentro da comunidade, pois existem moradias mais afastadas do centro
comunitário. Ademais, outros moradores deixaram claro que o espírito coletivo tem se
dissolvido no Moura, e que muitos já não se interessam pelos assuntos da comunidade,
preocupando-se só com questões individuais.
Assim mesmo, a reunião iniciou-se com os presentes pela explanação da coordenadora dos
estudos a respeito das atividades que seriam realizadas no dia e a apresentação da equipe.
Após essa rodada inicial, uma liderança local questionou a equipe a respeito do Estudo de
Perdas Imateriais, muito aguardado pelas comunidades, e mostrou resistência à continuidade
dos trabalhos, no que foi apoiado e seguido por outros moradores.
Foram, então, esclarecidas as diferenças do Estudo do Componente Quilombola em relação
ao Estudo de Perdas Imateriais. Por acompanhar diretamente o processo do Estudo de
Perdas junto ao Ministério Público, a antropóloga Luciana Carvalho pôde fornecer
informações mais precisas e recentes sobre esse estudo e sanar dúvidas dos comunitários.
Assim, embora tenham se mostrado receosos no início, os moradores presentes foram se
tornando mais receptivos para o desenvolvimento do ECQ, não sem antes ressaltarem o
temor de que o baixo número de participantes não fosse suficiente para representar a
comunidade em sua totalidade e que isso comprometesse os resultados do trabalho e a
legitimidade e a segurança das decisões que o estudo venha a embasar.
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Figura 20: Reunião geral no Moura (detalhe).

Foto: Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

As atividades seguintes transcorreram com a identificação dos elementos culturais e
ambientais característicos da comunidade. Os participantes foram eloquentes ao falar das
atividades econômicas, dos lugares de referência da comunidade, do cotidiano e dos
costumes da comunidade. Tais informações foram anotadas em uma lista de itens que
serviriam de apoio para a produção dos mapas de etnozoneamento.
Figura 21: Produção do mapa de etnozoneamento do Moura.

Foto: Tatiana de Sá, 11/12/2016.
75

Para elaborar o mapa da comunidade, principalmente os homens se ofereceram. Então, a
eles foi apresentado um mosaico de imagens de satélite obtidas no software GE. O grupo
decidiu o melhor local para colocar a mesa e, depois de apreciar o espaço bidimensional
do conjunto de imagens e identificar-se na imagem, prenderam o mosaico na mesa com
fita crepe. Posicionaram a mesa e o desenho, na mesma orientação dos pontos cardeais
da realidade. Após alguns minutos de discussão do grupo, foi colocada uma folha de papel
vegetal por cima do mosaico e teve início a marcação dos contornos da hidrografia da área,
seguida da identificação dos marcadores sociais do grupo.

Figura 22: Produção do mapa de etnozoneamento do Moura.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Posteriormente, as listas de atividades econômicas, lugares de referência e outras
informações para guiar a produção dos mapas, afixadas na parede mais próxima à mesa de
trabalho, foram ilustradas feitas pelos próprios quilombolas na forma das figuras geométricas
de pontos, linhas e áreas (polígonos), formando legendas para o mapa. Essas legendas
indicaram feições de pontos, linhas e áreas (polígonos).
Enquanto o grupo trabalhava, o artesão João José Lopes decidiu realizar um mapa mental do
espaço vivido da comunidade. As crianças, por sua vez, quiseram desenhar os espaços que
frequentam, onde vivem e brincam na comunidade.
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Figura 23: José Lopes e seu mapa mental

Figura 24: Crianças desenhando espaços

do Moura.

que frequentam, no Moura.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Figura 25: Mapa mental do Moura, por José Lopes.

Finalizando a atividade, passou-se à escolha de um título para o mapa e o registro do mesmo
no mapa já pronto. A comunidade escolheu o título: “Mapas: Usos e caminhos, Comunidade
remanescente de quilombos do Lago do Moura”.
As mulheres presentes à reunião protagonizaram o grupo focal organizado para averiguar a
perspectiva da comunidade a respeito dos impactos que identificam, desde já, e estimam que
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venham a ocorrer em caso de deslocamento dos trabalhos da MRN para a ZCO. O grupo foi
composto por mulheres de diferentes faixas etárias, desde idosas até jovens moradoras,
mães, avós, solteiras e divorciadas. Essa composição, provavelmente, favoreceu que fossem
levantadas, mais livremente que em grupos mistos, questões do ponto de vista feminino.
Para encerrar, os pontos levantados pelas mulheres reunidas foram expostos para o coletivo,
que os endossou. No entanto, assinala-se o baixo número de comunitários envolvidos na
atividade, diante do tamanho da comunidade, o que gera incertezas quanto à validação dos
dados obtidos, bem como a necessidade de aprofundamento da discussão sobre as medidas
pertinentes aos impactos identificados.
Em resumo, as atividades de campo na comunidade do Moura resultaram em boa
documentação sonora e visual, e na produção de um mapa de etnozoneamento, além de um
mapa mental.

Tabela 14: Registros produzidos no Moura.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
115
17
2

Tabela 15: Pessoas entrevistadas no Moura.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.

Nome
Ormezinda Souza
Narlison Siqueira da Silva
Maria das Graças Siqueira
José Lopes
Maria do Carmo Colé Viana

Ocupação
Diretora e professora da escola
Cooperado da Cooper Moura
Moradora antiga
Artesão ceramista
Artesã ceramista

Data
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016
08/12/2016

3.2.3 Juquirizinho
Conforme a reunião de 5 de dezembro de 2016, foi acordado com o coordenador do
Juquirizinho, José Nilson, as atividades de campo se distribuíram em duas ocasiões: uma
visita preliminar e uma reunião geral na comunidade.
Em 6 de dezembro de 2016 a equipe foi recebida por pessoas das famílias mais antigas da
comunidade (Rocha e Santos), que haviam sido previamente informadas da visita pelo
coordenador. O diálogo fluiu de maneira tranquila e interativa, entre um grupo de pessoas
reunidas em uma casa de farinha, onde alguns estavam trabalhando enquanto conversavam
com a equipe. O coordenador da comunidade acompanhou as atividades e também prestou
diversas informações em conversa informal com as pesquisadoras.
Os diálogos efetuados na comunidade propiciaram a abordagem e o registro de dados acerca
de temas como: acesso a saúde; usos do território; relação da comunidade com o ICMBio,
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especialmente as dificuldades geradas pela proibição de pesca e caça em áreas usadas pelos
comunitários “desde sempre”, que culminam em casos de apreensão da caça, do pescado e
dos instrumentos usados pelos quilombolas nessas atividades; e o relacionamento com a
MRN.
Outro ponto trazido à pauta por alguns moradores foi o processo de licenciamento do platô
Monte Branco, o qual, segundo eles, não passou por consulta pública e não prevê nenhum
tipo de indenização dos quilombolas, que já estariam perdendo um número significativo de
copaibeiras das quais retiram óleo para comercialização e subsistência. O coordenador da
comunidade, José Nilson, afirmou que o novo processo de licenciamento – da ZCO – está
sendo realizado de maneira diferente do que ocorreu com o Monte Branco, e que as
comunidades quilombolas, agora, estão sendo levadas em consideração.
A reunião geral com os moradores de Juquirizinho foi realizada no barracão comunitário em
21 de dezembro de 2016, com a finalidade de preparar o mapa de etnozoneamento da
comunidade e discutir sobre o processo de licenciamento dos platôs da ZCO. Além disso,
outros dados coletados nessa data, junto a agricultores, pescadores, caçadores e extrativistas
da comunidade, subsidiam a matriz de impactos e do calendário sazonal da comunidade.
Um problema percebido na atividade foi o número de apenas nove participantes, bem abaixo
do que havia sido estimado pelo próprio coordenador (no que se refere aos adultos, embora
houvesse muitas crianças), o que levou os presentes a cogitarem se as informações
produzidas ali seriam ou não validadas pela coletividade. A data de agendamento da
programação, muito próxima à do Natal, foi apontada como um forte motivo para a baixa
presença. De fato, na chegada da equipe à comunidade, foi possível ver que um barco lotado
de moradores a deixava. A informação recebida em terra foi de que já haviam saído outros
barcos da localidade rumo à cidade de Oriximiná.

Tabela 16: Participantes da reunião no Juquirizinho.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nome
Bianca Rocha dos Santos
Daniele Teixeira Rocha
Francisco Santos
Jeane Rocha dos Santos
José Nilson Mendes
Luciane Rocha dos Santos
Rosenildo Santos Silvério
Rosiane Siqueira dos Santos
Tiago Santos da Natividade
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Figura 26: Reunião no Juquirizinho.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 21/12/2016.

As pessoas que compareceram à atividade foram esclarecidas sobre as possibilidades de
revisão das informações arroladas em momentos vindouros, em especial, em futuras reuniões
para exposição e verificação de dados, conforme a equipe ou a própria comunidade sintam
essa necessidade. Ademais, a equipe técnica assegurou aos presentes que todo o ECQ será
objeto de avaliação, crítica e aprovação por parte da própria comunidade do Juquirizinho e
das demais pesquisadas, obrigando-se a equipe a efetuar todas as correções que a
coletividade demandar.
Com a anuência dos participantes, a reunião foi iniciada pela antropóloga consultora do ECQ,
que fez um histórico do processo de licenciamento ambiental dos platôs da ZCO e explicou a
exigência do ECQ como peça técnica do mesmo. Em seguida, prestou esclarecimentos sobre
o estágio atual do licenciamento em questão e convidou os presentes a iniciarem o trabalho
programado para o dia. Como havia poucos moradores no evento, as atividades foram
realizadas, na maioria, com todo o grupo, sendo que um outro indivíduo era chamado,
separadamente, para prestar informações específicas a um ou outro membro da equipe para
complementar o calendário sazonal da comunidade.
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Figura 27: Crianças na reunião da comunidade do Juquirizinho.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 21/12/2016.
Como existiam muitas crianças, uma das técnicas destinou parte de seu tempo
desenvolvendo atividades de desenhos para que os pais pudessem se concentrar nas
discussões e na preparação de mapas.
Figura 28: Oficina de mapeamento participativo na Comunidade do Juquirizinho.

Foto: Juliana Fidélis. 21/12/16.
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Apesar da pequena quantidade de pessoas e das limitações que isso pode trazer à confecção
de um mapa que depende de conhecimentos variados sobre o território que a coletividade
usa, os moradores presentes demonstraram bastante interesse em realizar a atividade de
etnozoneamento. Adultos, jovens e crianças, de ambos os sexos, se ofereceram para elaborar
o mapa da comunidade.
No primeiro momento, orientados pela geógrafa, examinaram detalhadamente os mapas
apresentados, que mostravam as áreas que já estão sob operação da MRN e as áreas em
processo de licenciamento, nas quais a empresa pretende se instalar. Com atenção, os
quilombolas dedicaram vários minutos seguidos para a apreciação da imagem de satélite da
área de moradia e identificação das feições ambientais.
Figura 29: Mapa da comunidade Juquirizinho.

A atividade envolveu a apreciação do espaço, a orientação do desenho, a indicação dos
marcadores sociais coletivos, a sinalização da marcação dos corpos hídricos, a identificação
da toponímia dos igarapés, cabeceiras, furos, lagos e rio, e, por fim, o desenho das legendas,
que foram comuns aos dois mapas e são ilustrativos das feições de linha, pontos e áreas.
Após a finalização dos mapas de etnozoneamento, o grupo reuniu-se para avaliar se e como
a comunidade do Juquirizinho é atingida por impactos relacionados à presença da MRN na
região do Trombetas, bem como ponderar os possíveis impactos socioambientais causados
pelo projeto de mineração nas minas de bauxita da ZCO.
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As atividades de campo na comunidade do Juquirizinho foram razoavelmente satisfatórias e
geraram registros documentais em suporte sonoro, e visual, além de dois mapas
participativos.

Tabela 17: Registros produzidos na comunidade Juquirizinho.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
144
8
2

Tabela 18: Pessoas entrevistadas na comunidade Juquirizinho.
Nº Nome
1. Rosinaldo Rocha dos
Santos
2. Geane Rocha dos Santos
3. Daniele Teixeira Rocha
4. Maria Izabel Teixeira
Fernandes
5. Luciane Rocha dos Santos
6. Rosiane Siqueira dos
Santos
7. Francisco Antônio
8. José Nilson
9. Rosinaldo Rocha dos
Santos

Ocupação
Agricultor/extrativista

Data
6/12/2016

Agricultora/extrativista
Jovem que ajuda na produção
familiar
Agricultora/extrativista

6/12/2016
6/12/2016

Agricultora/extrativista
Agricultora/extrativista

6/12/2016
6/12/2016

Agricultor/extrativista
Coordenador da comunidade, e
agricultor/extrativista
Agricultor/extrativista

6/12/2016
6/12/2016

6/12/2016

6/12/2016

3.2.4 Juquiri Grande
Conforme acordado com José Ademir dos Santos Barbosa, coordenador da comunidade do
Juquiri Grande, a visita preliminar ao local foi feita em 9 de dezembro de 2016. A equipe foi
recepcionada pelo próprio coordenador, que, junto com a mãe e fundadora da comunidade,
dona Luzia Clemente, e o senhor Sebastião dos Santos, concedeu depoimentos sobre:
formação histórica de Juquiri Grande e processos migratórios na região; trabalhos realizados
pelas famílias locais com caça e extrativismo; dificuldades de obtenção de renda e de acesso
à educação; relação desta com as demais comunidades quilombolas do Trombetas, bem
como com atores como o ICMBio e a Prefeitura de Oriximiná; mudanças positivas e negativas
ocorridas posteriormente ao estabelecimento da Mineração Rio do Norte na região; anseios e
receios em relação à expansão das atividades da empresa e às possibilidade reais de que
venham a ter, com isso, melhorias na condição de vida local.
Uma reunião geral foi realizada no barracão comunitário do Juquiri Grande em 28 de
dezembro de 2016. Os 14 moradores que compareceram ao evento já haviam sido informados
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das atividades a serem realizadas, pelo coordenador da comunidade, e mostraram-se
interessados em participar dos trabalhos.
Figura 30: Reunião geral na comunidade Juquiri Grande.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Tabela 19: Participantes da reunião no Juquiri Grande.
Nº

Nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Andreia de Jesus dos Santos
Edina Fernandes
Sandra dos Santos Cordeiro
Luzia Clemente dos Santos
Angela dos Santos Barbosa
Rayane Barbosa Santos
Rively Barbosa Santos
Janilson Oliveira
José Ademir dos Santos Barbosa
Sebastião Andrade dos Santos
Aurélio Oliveira
Marcelo Jorge da Conceição
Rodrigo Santos
José Carlos Ramos

A reunião iniciou-se com a apresentação dos membros da equipe técnica e dos objetivos e
métodos do ECQ. Uma agenda de atividades para o dia foi definida, e os participantes se
dividiram entre a elaboração do mapa de etnozoneamento e a discussão preparatória da
formulação da matriz de impactos. Alguns moradores ajudaram, ainda, no detalhamento de
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informações sobre as atividades produtivas locais, visando a embasar a exposição do
calendário sazonal da comunidade.
Um grupo de sete pessoas assumiu as tarefas de elaboração do mapa da comunidade, sendo
apenas uma mulher. Como de praxe, foram apresentados ao grupo dois tipos de imagens
impressas: uma, representando o território de abrangência das atividades da MRN e das UCs,
e uma imagem de satélite do GE no tamanho A0. Ambas foram longamente observadas e
analisadas pelos quilombolas e, depois, usadas como bases para a identificação das
marcações no território da comunidade.

Figura 31: Elaboração do mapa participativo da comunidade Juquiri Grande.

Foto: Juliana Fidélis, 28/12/2016.

No mapa desenhado à mão por sobre as imagens de base, os quilombolas indicaram os
marcadores sociais coletivos, representaram os corpos hídricos e a forneceram a identificação
da toponímia. Paralelamente, fizeram os desenhos das legendas, ilustrando as feições de
linhas, pontos e áreas.
Como resultado da atividade, foi produzido um mapa, intitulado “Mapa Quilombola da
Comunidade Juquiri Grande”, o qual englobou as áreas de uso e de moradia tomadas como
referências pela comunidade.
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Todos os presentes debateram acerca dos impactos da mineração em áreas pleiteadas pelos
quilombolas, especialmente na ZCO, e expor suas expectativas em relação ao projeto
minerário no território que ocupam. Também foram considerados os impactos que verificam
no presente, para a estimativa do que pode vir a ocorrer no caso de a MRN passar a operar
nos platôs situados na ZCO. Neste sentido, os moradores frisaram aspectos ligados às
relações intra e intercomunitárias, bem como com a própria empresa e seus prestadores de
serviços diversos.
Figura 32: Grupo focal em Juquiri Grande.

Foto: Juliana Fidélis, 28/12/2016.

Em suma, o trabalho de campo na comunidade Juquiri Grande contou com a participação
intensa de vários comunitários. A partir dele foi possível obter dados consistentes em torno
dos elementos necessários ao ECQ, bem como um volume de registros documentais em
suporte sonoro, e visual, além de um mapa participativo.

Tabela 20: Registros produzidos na comunidade Juquiri Grande.
Tipo

Quantidade

Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

92
3
1
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Tabela 21: Pessoas entrevistadas na comunidade Juquiri Grande.
Nº
1.
2.
3.

Nome
Luzia Clemente dos Santos
José Ademir dos Santos Barbosa
Sebastião Andrade dos Santos

Ocupação
Fundadora da comunidade
Coordenador da comunidade
Agricultor

Data
09/12/2016
09/12/2016
09/12/2016

3.2.5 Jamari
Pela ausência de representantes da comunidade do Jamari na reunião geral ocorrida no Abuí,
em 05 de dezembro, o agendamento da visita preliminar ao local se deu em separado, tendo
sido seu coordenador, Manuel Pereira (mais conhecido como Zerão) procurado durante o
deslocamento da equipe técnica para outra comunidade a montante do Trombetas. Durante
a visita, foi agendada para 29 de dezembro uma reunião geral com os moradores para tratar
do ECQ, produzir o mapeamento da comunidade e avaliar, conjuntamente, os possíveis
impactos da implantação da MRN nos platôs da ZCO, de acordo com o processo de
licenciamento ambiental em andamento.
No dia seguinte ao primeiro contato feito com a coordenação local, os moradores do Jamari
mobilizaram-se para, com prontidão, receber a equipe de pesquisa na visita preparatória feita
à comunidade, no dia 7 de dezembro de 2016. Na ocasião, estava sendo realizado o trabalho
de roçado e limpeza no centro comunitário, por parte de quilombolas locais contratados por
intermédio da cooperativa Cooperboa, no âmbito de um projeto acordado com a MRN. No
local, além do coordenador da comunidade, foram encontradas outras lideranças e
moradores, como Carlos José Pereira, conhecido como Cocó, dona Antônia e José Pereira
Rocha (moradores muito antigos) e um grupo de mulheres.
O grupo de mulheres presente, composto pelas senhoras Odineide, Dilma, Esmeralda e
Idenilda, optou por conversar em conjunto. Elas forneceram informações a respeito da
dinâmica social da comunidade, saúde, educação e dos projetos de cerâmica e biojoias
ofertados pela MRN em parceria com algumas instituições. Todas as presentes participavam
dos projetos citados e, além de mostrarem as peças que confeccionam, contaram detalhes
da cadeia produtiva, anseios e frustrações em relação ao ofício.
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Figura 33: Artesanato em cerâmica do Figura 34: Etiqueta do projeto de apoio ao
Jamari.

artesanato do Jamari.

Foto: Suellem Esquerdo, 7/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 7/12/2016.

Antônia e José Rocha, os moradores mais antigos da comunidade, concederam informações
a respeito do histórico do lugar, além das datas religiosas e detalhes sobre o festejo de Santo
Antônio, o padroeiro. Também artesão, seu José contou detalhes a respeito do artesanato
feito com o cipó-ambé e a falta de interesse dos jovens em aprender esse artesanato
tradicional.
As lideranças locais informaram sobre a relação da comunidade com atores externos, órgãos
do governo, organizações não governamentais e a MRN, inclusive projetos e infraestrutura
que essa empresa ajudou a implementar na comunidade. Mencionaram o alto grau de
expectativa e ansiedade dos moradores em relação à aproximação da empresa dos platôs da
ZCO, principalmente em relação a possíveis impactos e à geração de renda. Nesse sentido,
ressaltaram preocupações com a continuidade do trabalho tradicional de extração de óleo de
copaíba, mencionando um recente inventário dos copaibais no platô Monte Branco, realizado
pela MRN com os comunitários do Jamari e Curuçá. Ainda, tratando sobre as cooperativas
quilombolas existentes (Cooperboa e Coopermoura), relataram o desejo de ter uma
cooperativa da comunidade, a Cooperjamari.
A reunião geral com os moradores do Jamari foi realizada no barracão comunitário em 29 de
dezembro de 2016. Cerca de 20 moradores adultos compareceram ao local, que havia sido
previamente preparado pelos membros da comunidade.
O evento teve início com a apresentação dos objetivos do ECQ no âmbito do EIA e do
processo de licenciamento ambiental para os platôs pretendidos pela MRN na ZCO. O objetivo
principal da reunião, conforme explicado, era produzir o mapa de etnozoneamento da
comunidade e discutir sobre possíveis impactos do processo de licenciamento dos platôs da
ZCO. Além disso, pretendia-se complementar dados para elaboração do calendário sazonal
da comunidade, para integrar o ECQ.
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Com a anuência dos comunitários, foi feita a explanação sobre a metodologia a ser adotada
nos trabalhos e, em seguida, os presentes se dividiram, primeiramente para contribuir na
elaboração do mapa de etnozoneamento e do calendário sazonal.
A distribuição dos moradores entre as diferentes atividades deu-se conforme habilidades e
conhecimentos individuais. A composição dos grupos, então, foi realizada de acordo com as
indicações e escolhas dos próprios participantes, notando-se a agregação de três conjuntos
principais: homens adultos, predominantemente, para fazer o mapa; jovens de ambos os
sexos, de um lado, e mulheres adultas, de outro, para dar conta das atividades produtivas.
Vale informar que, no transcorrer das atividades, outros moradores chegaram, aos poucos,
ao barracão, juntando-se a um ou outro grupo e acrescentando suas contribuições nas
atividades.
Tabela 22: Participantes da reunião no Jamari.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome
Hailton de Jesus Cordeiro
Elenilson Pereira dos Santos
Madson Andrade Soares
Ediluze Rocha Salgado
Luciano Fernandes
Antônio Carlos

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Joelson Andrade Farias
Samuel Andrade
Carlos José Pereira Santos
Wellington Sávio Ferreira
Renata de Jesus Cordeiro
Euziane Fernandes Rocha
Esmeralda Fernandes
Eliziane Silva Rocha
Idenilda dos Santos Rocha
Antônia Pereira dos Santos
Rodinei Pereira de Jesus
Manuel de Nazaré dos Santos
Francenilda Pereira
Odineide Portilho
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Figura 35: Reunião no Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Inicialmente, os grupos relativos ao calendário sazonal e ao etnozoneamento da comunidade
foram realizados paralelamente, em espaços distintos no interior do barracão comunitário. O
mote de ambos os grupos consistiu no levantamento de dados acerca da sazonalidade da
caça, da pesca, do extrativismo e das atividades de roça. Nesse sentido, os participantes
elencavam os produtos cultivados na roça, bem como os obtidos nas atividades de caça,
pesca e extrativismo, apontando ainda seus modos de utilização dos recursos naturais, bem
como as formas de utilização dos recursos naturais, temporalidades, espacialidades, formas
de obtenção e de circulação destes recursos no ambiente.
Figura 36: Grupo de discussão com

Figura 37: Grupo de discussão com

jovens do Jamari.

mulheres do Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.
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Por fim, com a participação da maioria dos presentes, foram debatidas ideias para elaboração
da matriz de impactos estimados na comunidade, tendo em vista o licenciamento da ZCO.
Na oficina de mapa, os adultos e jovens do sexo masculino foram a maioria. No princípio,
demonstraram pouco interesse em realizar a atividade, mas, após a explicação da
metodologia e apreciação da imagem, passaram a compreender melhor o processo e
quiseram contribuir.
A metodologia de elaboração dos mapas seguiu a ordem de apreciação do espaço, orientação
do espacial do mapa de base, indicação dos marcadores sociais coletivos e desenhos das
legendas.
Figura 38: Oficina de mapa no Jamari.

Figura 39: Oficina de mapa no Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foram feitos desenhos ilustrativos para as feições de linha, a marcação dos corpos hídricos
no mapa e a identificação da toponímia. Cabe ressaltar que os jovens participantes se
empenharam em desenhar as legendas e terminar a marcação da hidrografia no mapa do
território, quando alguns homens se afastaram para participar das discussões para elaboração
da matriz impactos.
Como resultados da atividade, fizeram dois mapas, um para a área de moradia e outro para
a de uso. O título escolhido para ambos foi: Mapa Especificado da Comunidade Quilombola
do Jamari - Alto Trombetas II.
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Figura 40: Oficina de mapa no Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.
Na atividade realizada para avaliar os possíveis impactos sociais, ambientais e culturais
percebidos e/ou esperados pela comunidade em relação à exploração de bauxita na região
do Trombetas e nos platôs da ZCO, particularmente, as lideranças locais ressentiram-se da
ausência de mais moradores.
Segundo o coordenador local, um tema dessa importância, para ser suficientemente bem
debatido, demandaria maior número de participantes. Desculpando-se pelo baixo número de
presentes – parte significativa deles teve que, inclusive, paralisar os trabalhos que estavam
fazendo na limpeza do centro comunitário –, o coordenador da comunidade ressaltou a grande
quantidade de compromissos externos para os quais são solicitados.
Como os comunitários hesitavam para travar a necessária discussão sobre os possíveis
impactos da mineração em áreas cuja titularidade pleiteiam, a antropóloga consultora do ECQ
sugeriu que iniciassem a discussão com quem já estava no local, para, inclusive, se informar
melhor sobre o que é e como é feita uma matriz de impactos no âmbito do licenciamento.
Esclareceu que, uma vez que tivessem mais informações sobre o tema, poderiam dar
continuidade ao debate com os demais moradores, mesmo na ausência da equipe. Por fim,
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enfatizou que a equipe voltará a debater essas e outras questões abordadas no estudo com
a comunidade do Jamari e as demais integrantes dos territórios quilombolas, e que o ECQ só
poderá ser concluído quando as comunidades o aprovarem. Desse modo, garantiu que haverá
oportunidades de acréscimo, revisão e correção das informações que fossem preliminarmente
arroladas naquela reunião.
Diante dos esclarecimentos, alguns moradores puseram-se a tecer considerações sobre
impactos que já sentem no Trombetas e que, segundo pensam, deverão se agravar no
contexto de abertura das minas da ZCO.
Em resumo, as atividades de campo se desenvolveram durante a visita preliminar e a reunião
geral na comunidade, gerando registros documentais em suporte sonoro, e visual, além de
dois mapas participativos.
Tabela 23: Registros produzidos na comunidade do Jamari.
Tipo
Fotos
Gravações
oficinas)
Mapas

sonoras

(entrevistas

Quantidade
208
e 8
2

Tabela 24: Pessoas entrevistadas na comunidade do Jamari.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nome
Dilma
Esmeralda Fernandes
Idenilda
dos
Santos
Rocha
Antônia
Pereira
dos
Santos
José Pereira Rocha
Manuel Pereira (Zerão)
Carlos
(Cocó)

José

Ocupação
Artesã/ Ceramista
Artesã/ Ceramista
Artesã/ Ceramista

Uma das mais antigas moradoras,
agricultora
Morador antigo, agricultor, artesão
Coordenador
da
comunidade,
membro da Ceqmo
Pereira Ex-coordenador da comunidade,
membro da Ceqmo

Data
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016
07/12/2016

3.2.6 Curuçá-Mirim
Conforme acordado com o coordenador da comunidade, uma visita preliminar ao local foi
realizada em 8 de dezembro de 2016, permitindo o a realização de entrevistas, conversas
informais, observações e registros sonoros e fotográficos da comunidade. Na ocasião, a
equipe foi recebida pelo vice-coordenador da comunidade, Cosmo Cordeiro. Cosmo explicou
que o coordenador já o havia prevenido do acontecimento do ECQ, mas que não havia tipo
tempo de ler o documento que o coordenador lhe havia entregado, com informações da
reunião ocorrida no dia 05 de dezembro no Abuí e o cronograma de visitas e oficinas então
discutido e aprovado pelos representantes de comunidades. Como o coordenador havia
viajado para a cidade de Oriximiná e o vice não estava esperando a chegada da equipe
naquela data, não foi possível acionar com antecedência pessoas para a concessão de
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entrevistas. Desse modo, Cosmo se dispôs a dar suporte logístico à equipe no trabalho, ao
passo que ele procurava por pessoas disponíveis para a conversa.
Enquanto Cosmo foi à procura de alguns extrativistas de copaíba que estavam trabalhando
na lavoura, a equipe ficou em companhia de Deuzilene e Deuzarina para a realização da
entrevista. Sem muita demora, ele retornou ao local com os copaibeiros e todos participaram
da conversa ativamente. Informaram sobre o histórico de criação da comunidade do Curuçá
e enfatizaram a preocupação que têm em relação ao destino dos copaibais que estão na área
pretendida no atual processo de licenciamento aberto pela MRN. Relataram que já vêm
sofrendo perdas significativas nesse sentido, no platô Monte Branco, cujo licenciamento não
considerou o quanto dependem desse recurso natural para sobrevivência.
A reunião geral com os moradores de Curuçá foi realizada no barracão comunitário em 28 de
dezembro de 2016, e não no dia 23, conforme fora previamente acordado com as
comunidades e associações quilombolas. A mudança se deveu ao pedido de reagendamento
feito pelo próprio coordenador da comunidade, tendo em vista que muitos moradores estariam
ocupados, no dia 23, com as comemorações de Natal.
Apesar da proximidade das festas de fim de ano, no dia 28, cerca de 30 adultos e muitos
jovens e crianças se fizeram presentes no barracão comunitário na hora marcada para a
reunião.

Figura 41: Reunião geral no Curuçá.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
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O objetivo da atividade era produzir o mapa de etnozoneamento da comunidade e discutir
sobre possíveis impactos do processo de licenciamento dos platôs da ZCO. Além disso,
pretendia-se complementar dados para elaboração do calendário sazonal da comunidade,
para integrar o ECQ.
Diante de todos os presentes, o coordenador da comunidade, Antônio Marco Salgado, deu as
boas-vindas aos moradores e passou a palavra à antropóloga e consultora do ECQ, para
explicar do que se tratava no ECQ. Ela situou o ECQ no âmbito do EIA como documentos
obrigatórios do licenciamento ambiental, e o grupo acordou sobre as etapas das atividades,
dividindo-se para participar da elaboração do mapa de etnozoneamento e do grupo focal para
discussões de impactos da mineração.

Tabela 25: Participantes da reunião no Curuçá.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nome
Antônio Marcos Salgado
Auldilene Santos de Jesus
Cosmo Cordeiro Salgado
Damião
Deusilene Constantino Salgado
Diemerson Auzier
Ediemerson de Jesus
Ednilson dos Santos
Elielson Salgado
Elielton da Conceição Silva
Elzanira Salgado
Fernando Teixeira
Jermano Teixeira
Jonildo Andrade
Josilene Xavier dos Santos
Joucelina Cordeiro do Amaral
Leia Peres dos Santos
Luci Maria
Marcelino da Conceição
Marcineuza Santos de Jesus
Marilene P. dos Santos
Marlisson Conceição
Rosangela Cordeiro Peres

A atividade de elaboração coletiva e participativa do mapa de etnozoneamento da
comunidade teve por objetivo a espacialização das informações relativas aos usos do território
pelos comunitários do Curuçá. Para execução da atividade, contou-se com uma estrutura de
duas mesas e algumas cadeiras da escola local, e com a participação de homens, mulheres,
jovens e crianças, havendo grande envolvimento dessas últimas.
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Inicialmente, foi apresentada uma breve explicação sobre a atividade a ser desenvolvida,
justificando a ausência da geógrafa responsável pelo produto naquele momento, que se
encontrava na comunidade de Juquiri Grande (em função da remarcação da atividade do
Curuçá, gerando duplicidade de tarefas).
Figura 42: Oficina de mapa no Curuçá (detalhe).

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Em seguida, como a superfície de produção dos desenhos já havia sido preparada com ajuda
dos participantes, foram escolhidos os mapas de escala que deveriam ser usados para
representação do território da comunidade. Os participantes decidiram por realizar dois
mapas, sendo um com uma escala mais abrangente do território e outro com uma escala mais
aproximada da comunidade.
Primeiramente, trabalhou-se na representação do território em escala mais abrangente. Em
folhas de papel vegetal superpostas a um mapa impresso, foram feitos os traçados do território
e, estes, posteriormente preenchidos. Desse modo, após o reconhecimento das áreas, os
comunitários passaram à identificação das linhas e das áreas utilizadas, iniciando o
preenchimento das mesmas no mapa.
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Figura 43: Oficina de mapa no Curuçá

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Figura 44: Oficina de mapa no Curuçá.

Figura 45: Oficina de mapa no Curuçá.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Concomitantemente, foram levantadas entre os participantes as informações pertinentes para
composição da legenda do mapa, com atenção especial para os pontos de referência dos
moradores, as áreas uso e os percursos realizados no território. As crianças contribuíram
bastante nessa etapa, especificamente na ilustração das legendas do mapa. Na sequência,
foram feitas as indicações das linhas, áreas e pontos no mapa.
Como resultado da atividade, os participantes optaram por fazer dois mapas, um do território
e outro da área de moradia, aos quais atribuíram o mesmo título: “Mapa Quilombola da
Comunidade de Curuçá-Mirim”.
Paralelamente à produção dos mapas de etnozoneamento, parte dos moradores reuniu-se
grupo reuniu-se para avaliar os possíveis impactos sociais, ambientais e culturais percebidos
e/ou esperados na comunidade do Curuçá, que estejam associados à presença, à
permanência e/ou à ampliação da exploração de bauxita na região do Alto Trombetas.
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As atividades de campo na comunidade do Curuçá foram muito bem recebidas pelos
comunitários, que fizeram questão de estar presentes e ativos em todas as suas etapas.
Durante o trabalho de campo foram gerados registros documentais em suporte sonoro, e
visual, além de dois mapas participativos.
Tabela 26: Registros produzidos na comunidade Curuçá.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
189
9
2

Tabela 27: Pessoas entrevistadas na comunidade Curuçá.
Nº Nome
Ocupação
1. Deuzanira Constantina da
Agricultora e artesã
Conceição
2. Deuzilene da Conceição
Agricultora e artesã
3. Cosmo Cordeiro Salgado
Vice-coordenador da
comunidade
4. Nalzira
Moradora antiga
5. Elielson da Conceição
Copaibeiro
6. Juninho de Andrade
Copaibeiro
7. Marlisson Conceição Salgado
Copaibeiro
8. Julilei Adão
Copaibeiro
9. Ediclei Teixeira dos Santos
Copaibeiro

Data
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016

3.2.7 Palhal
Conforme acordado em reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2016 com o coordenador
do Palhal e das demais comunidades e associações quilombolas dos TQs Alto Trombetas I e
II, as atividades de campo se distribuíram em duas ocasiões: uma visita preliminar e uma
reunião geral na comunidade.
Na visita preliminar ocorrida em 7 de dezembro de 2016, os moradores, contatados e
informados previamente pelo coordenador da comunidade, estavam receptivos e à espera da
equipe, e, logo, reuniram-se com ela para prestar informações. O levantamento de dados foi
produtivo e os moradores demonstraram interesse em participar da pesquisa e acompanhar
o ECQ.
As entrevistas e conversas informais propiciaram a abordagem e o registro de dados acerca
de temas como: histórico da comunidade, serviços de educação e saúde, relação dos
moradores com a MRN, problemas socioambientais atualmente percebidos no local e
expectativas em relação ao processo de licenciamento dos platôs da ZCO.
Das atividades realizadas foram produizdos registros sonoros e fotográficos.
A reunião geral, realizada no barracão comunitário em 13 de dezembro de 2016, destinou-se
à elaboração conjunta do mapa de etnozoneamento da comunidade e à discussão ampla
sobre as percepções dos moradores locais acerca do processo de licenciamento dos platôs
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da ZCO. Os dados registrados nessa atividade cumprirão a finalidade de subsidiar produtos
como a matriz de impactos e o calendário sazonal da comunidade.

Figura 46: Reunião no Palhal.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 13/12/2016.

A reunião geral teve início com a apresentação da equipe e dos objetivos e métodos do Estudo
do Componente Quilombola. Particularmente, enfatizou-se a necessidade de colaboração dos
participantes na elaboração do mapa de etnozoneamento da comunidade e na identificação
dos possíveis impactos socioambientais do licenciamento dos platôs da ZCO para a atividade
minerária. Os 16 moradores presentes no evento já estavam relativamente bem informados
acerca da atividade a ser realizada e deram anuência para seu prosseguimento.
Tabela 28: Participantes da reunião no Palhal.
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nome
A. Eloane G. de Castro
Diemerson C. dos Santos
Francisco do Rosário M. Maciel
Idalécio Góes de Castro
Joel Salgado de Jesus
José Adeã C. dos Santos
José Ademiro Castro dos Santos
José Adomiro C. dos Santos
Karine Laís C. dos Santos
Luiz Antônio C. dos Santos
99

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maria Esperança de Jesus
Maria Florecy Pereira de Jesus
Sulamita Vieira
Walmir Dias dos Santos
Weliton da Silva Ribeiro
Wellington dos Santos Ribeiro

Primeiramente, foi feita uma lista das principais atividades produtivas desenvolvidas no local,
a partir das declarações dos próprios comunitários, que destacaram a agricultura, a pesca, a
caça, o extrativismo e a criação de animais. Essa listagem, escrita em papel craft, foi mantida
à vista dos participantes da reunião para servir de auxílio à memória coletiva na etapa de
produção conjunta do mapa de etnozoneamento.
Em seguida, foram registrados os pontos de referência da comunidade e do território de que
ela faz parte, em especial, os lugares percorridos e usados em atividades produtivas e
culturais diversas, como trilhas, caminhos e furos, estimulando a memória geográfica de cada
um.
Por fim, os presentes dividiram-se em dois grupos a fim de fazer o mapa de etnozoneamento
e debater sobre os possíveis impactos da mineração nos platôs da ZCO, bem como para
refletir coletivamente e propor medidas mitigatórias e compensatórias dos mesmos.
A divisão e a distribuição dos moradores nos dois grupos se basearam nas habilidades
individuais e nos conhecimentos detidos por cada um. Seguindo esses critérios, os homens,
por efetuarem deslocamentos maiores e mais frequentes nas áreas de uso do território, se
apresentaram para a confecção do mapa local. As mulheres, por sua vez, propuseram-se a
debater, em um grupo focal à parte, os possíveis impactos da mineração da área.
Ao término das discussões, o grupo de mulheres participou da atividade do mapa. Concluído
o mapa, todos se reuniram novamente, e o resultado do trabalho das mulheres sobre os
possíveis impactos da mineração na ZCO foi apresentado, debatido e aprovado
coletivamente.
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Figura 47: Registro da reunião no Palhal.

Foto: Juliana Fidélis, 13/12/2016.
Ao grupo escolhido para trabalhar com o etnozoneamento, foram apresentados dois tipos de
mapas: um com o território de abrangência das atividades da MRN e das UCs, e uma imagem
de satélite do GE no tamanho A0. Ambos formaram as bases para a identificação dos
marcadores sociais e do posterior desenho do espaço vivido e do território da comunidade.
O grupo fixou a imagem de satélite em uma mesa e iniciou o processo de reconhecimento do
território. Foi feito o referenciamento espacial a partir de pontos, linhas e áreas. Após a
marcação da hidrografia na forma feições de linhas no mapa, foram marcados os pontos de
referência e as áreas utilizadas pela comunidade para as atividades de moradia e de uso.

Figura 48: Elaboração do mapa participativo da comunidade do Palhal.
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Foto: Juliana Fidélis, 13/12/2016.
Os participantes de atividade produziram, ainda, legendas dos itens identificados no mapa
participativo.
Figura 49: Elaboração da legenda do mapa participativo da Comunidade do Palhal.

Foto: Juliana Fidélis, 13/12/2016.
Por fim, os participantes da atividade escolheram para o mapa o título: Mapa dos Comunitários
da Comunidade Quilombola o Palhal.
Enquanto os adultos trabalhavam na confecção do mapa, as crianças presentes na reunião
utilizaram folhas de papel A4 e lápis de cera para desenhar a comunidade.
Paralelamente ao trabalho no mapa, formou-se o grupo focal para discutir sobre os possíveis
impactos positivos e negativos em relação ao empreendimento minerário, do ponto de vista
das mulheres da comunidade. Foram abordados tanto os impactos negativos quanto
positivos; preexistentes, atribuídos à presença de 40 anos da empresa mineradora na região,
quanto esperados, no caso de a extração de bauxita vir a ocorrer na ZCO; e, ainda, outros
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impactos socioambientais percebidos na comunidade, que não podem ser, pelo menos não
inteiramente, imputados à atividade minerária na região, mas, antes, estão relacionados à
criação das Unidades de Conservação federais.
Figura 50: Impactos percebidos na

Figura 51: Impactos esperados na comunidade

comunidade do Palhal.

do Palhal.

Foto: Alexandre Rocha, 13/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 13/12/2016.

Enfim, as atividades de campo na comunidade do Palhal transcorreram bem e tiveram apoio
das lideranças locais, apoio esse refletido na participação dos moradores em geral. Durante
o trabalho de campo foram gerados registros documentais em suporte sonoro, e visual, além
de um mapa participativo.
Tabela 29: Registros produzidos na comunidade Palhal.
Tipo
Fotos
Gravações
oficinas)
Mapas

sonoras

(entrevistas

Quantidade
250
e 13
01

Tabela 30: Pessoas entrevistadas na comunidade Palhal.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nome
Maria Verônica Dias dos Santos
Maria Alcione dos Santos
José Adeã de Castro
Rosana Sousa dos Santos
Eloane da Cruz
Maria Esperança de Jesus

Ocupação
Agricultora
Agricultora
Coordenador da comunidade
Inspetora da escola do Jamari
Agricultora
Agricultora

Data
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016
7/12/2016

3.2.8 Último Quilombo
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Conforme acordado em reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2016 com a coordenadora
do Último Quilombo, a primeira visita à comunidade foi feita em 6 de dezembro de 2016, a fim
de estabelecer o contato e a interlocução direta entre a equipe e os moradores locais. Embora
poucos interlocutores tenham sido contatados na oportunidade, pois grande parte dos
comunitários estava em Oriximiná, a visita permitiu a realização de entrevistas, conversas
informais, observações e registros sonoros e fotográficos da comunidade.
Foram destacados dados acerca de temas como: histórico da comunidade, serviços de
educação e saúde, relação dos moradores com a MRN e ICMBio, problemas socioambientais
atualmente percebidos no local e expectativas em relação ao processo de licenciamento dos
platôs da ZCO.
A reunião geral, realizada no barracão comunitário em 18 de dezembro de 2016, destinou-se
à elaboração conjunta do mapa de etnozoneamento da comunidade e à discussão ampla
sobre as percepções dos moradores locais acerca do processo de licenciamento dos platôs
da ZCO.
Figura 52: Reunião geral no Último Quilombo.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.
O público, formado em sua maioria de idosos, revelou-se mal informado da existência do
processo de licenciamento ambiental que a MRN pleiteia junto aos órgãos ambientais federais
para o projeto de lavra de bauxita na ZCO. Tampouco, estava informado sobre em que
consistia o ECQ. Assim sendo, optou-se por fazer uma abordagem detalhada e de linguagem
acessível aos presentes.
Tabela 31: Participantes de reunião geral na comunidade Último Quilombo do Erepecu.
Nº
1.
2.
3.

Nome
Francisca Régis
Cecília Régis
Manoel Régis
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Odenor Pereira de Jesus
Raimundo Dias Barbosa
Izaliel da Natividade Régis
Lauriete Figueiredo
Railanda
Francinelma Pereira Lopes
José Nilson do Rosário
José Gomes dos Santos
Elverado Rosário dos Santos
Halbenir Pimentel
Antônio José dos Santos
Sebastiana Vieira Colé
Eliene O. Santos
Thâmara Eliana Soares
Elinei Oliveira
Elivan do Rosário
Adriel da Natividade
Dulcinea Barbosa

Após as explanações da equipe, abriu-se um diálogo com os quilombolas com informações
que ajudaram a contextualizar a dinâmica social da comunidade antes e depois da
implantação do empreendimento minerário na região. Muitas questões foram levantadas pelos
presentes que, em sua maioria, vivem na comunidade desde antes da chegada do
empreendimento.
Foi possível, então, aos comunitários, ponderar que a legislação ambiental vigente à época
de instalação da MRN não previa a realização de estudos sobre os impactos sofridos pelas
comunidades quilombolas do Alto Trombetas, nem mesmo ações de defesa de seus direitos
enquanto donos da terra. As falas também traziam memórias e considerações acerca da
criação e atuação do IBDF e perspectivas sobre a relação da comunidade com o atual ICMBio.
Encerrada essa etapa, a atividade direcionou-se para a identificação e levantamento de
informações sobre os recursos naturais existentes no território com seus respectivos usos e
áreas de incidência; as atividades econômicas, dinâmicas socioculturais; bem como os
impactos sofridos com a implantação da MRN e os que poderão vir a ocorrer caso concedida
a expansão do empreendimento minerário para a ZCO. Considerando a construção do mapa
de etnozoneamento, também foi estimulada a citação de pontos de referência e edificações
da comunidade.
O território do Lago do Erepecu é vasto, e as atividades cotidianas dos moradores são
desenvolvidas em todo o entorno do conjunto deste corpo hídrico. A apreensão da dinâmica
espacial local só foi possível, através da utilização de uma escala cartográfica que possibilitou
a observação da área de moradia e do território, e englobou as margens de todo o lago. Para
isso, foram impressas três folhas em tamanho A0, unidas como um grande mosaico sobre a
mesa, formando uma superfície contínua onde foram inseridos a hidrografia, a toponímia e os
marcadores sociais em forma de pontos, linhas e áreas.
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Na oficina de mapas compareceram 12 pessoas, de ambos os sexos, jovens e adultos. A
legenda foi feita por um homem e uma mulher. Para as feições de linha não foram feitos
desenhos ilustrativos, somente a marcação dos corpos hídricos no mapa e a identificação da
toponímia dos igarapés, cabeceiras, furos, lagos e rio.

Figura 53: Produção de mapa de etnozoneamento do Último Quilombo.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.
Por fim, o mapa produzido recebeu o título: “Mapa dos Quilombolas do Lago Erepecu –
Comunidade Último Quilombo”. Nele, os quilombolas marcaram algumas casas da
comunidade vizinha Nova Esperança e colocaram o nome de algumas pessoas nas casas de
Último Quilombo.
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Figura 54: Mapa da Comunidade Quilombola de Último Quilombo.

O grupo focal para identificação de impactos socioambientais do projeto de operação na ZCO
partiu do debate sobre aqueles impactos que são sentidos na comunidade desde a
implantação da MRN na área.
Os resultados gerais da atividade no Último Quilombo foram razoáveis, considerando a
participação dos comunitários. No total, os trabalhos de campo propiciaram registros
documentais em suporte sonoro, e visual, além de um mapa participativo.

Tabela 32: Registros produzidos na comunidade Último Quilombo.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
10
09
01

Tabela 33: Pessoas entrevistadas na comunidade Último Quilombo.
Nº Nome
Ocupação
1. Dulcinéia de Jesus Barbosa
Agricultora, aposentada e
coordenadora da comunidade
2. Raimundo Dias Barbosa
Agricultor e aposentado
3. Adenilson dos Santos Régis
Agricultor, vice-coordenador da
comunidade

Data
6/12/2016
6/12/2016
6/12/2016
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3.2.9 Nova Esperança

Conforme acordado com o coordenador de Nova Esperança, João Jeremias Souza Durão,
em 6 de dezembro de 2016 foi feita a visita preliminar à comunidade. A equipe foi recebida no
centro comunitário, mas, segundo o próprio coordenador, havia poucos moradores
disponíveis para estar com as pesquisadoras e prestar informações. Conforme explicou, boa
parte deles estava nas praias de desova de quelônios para participar das atividades do projeto
desenvolvido pelo ICMBio na Reserva Biológica, e outros tantos teriam ido para a cidade de
Oriximiná por motivos diversos.
Figura 55: Filhotes de quelônios em projeto do ICMBio.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 19/12/2016.

As entrevistas e conversas informais realizadas com um pequeno, mas participativo, grupo de
moradores propiciaram a abordagem e o registro de informações sobre temas como: histórico,
organização e infraestrutura da comunidade; dificuldades de subsistência devido a restrições
de acesso a recursos naturais impostas pelo ICM-Bio; relacionamento com técnicos e fiscais
do ICM-Bio; licenciamento da ZCO e aproximação da MRN com a comunidade; projetos
desenvolvidos com o ICM-Bio, especialmente para defesa dos quelônios e o acordo para
coleta de castanha na Rebio; acesso a saúde e educação.
A reunião geral, realizada na escola da comunidade, em 27 de dezembro de 2016, destinouse à elaboração conjunta do mapa de etnozoneamento da comunidade e à discussão sobre
as percepções dos moradores locais acerca do processo de licenciamento dos platôs da ZCO.
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Figura 56: Reunião em Nova Esperança.

Foto: Juliana Fidélis, 27/12/2016.

A reunião teve início com a apresentação da equipe e dos objetivos e métodos do Estudo do
Componente Quilombola. Solicitou-se a colaboração dos participantes na elaboração do
mapa de etnozoneamento da comunidade e na identificação dos possíveis impactos
socioambientais do licenciamento dos platôs da ZCO para a atividade minerária.
Os 11 moradores presentes no evento estavam razoavelmente informados acerca da
atividade a ser realizada, bem como do processo de licenciamento ambiental em curso. No
entanto, fizeram questionamentos sobre a relação existente entre o ECQ e um Estudo de
Perdas, requerido pelo Ministério Público Federal no âmbito de um inquérito civil que trata do
processo de licenciamento em curso. Da mesma forma, um morador questionou sobre a
vinculação institucional da equipe e as razões de sua presença na comunidade.
Após esclarecimentos feitos pela antropóloga consultora do estudo, detalhando as finalidades,
as semelhanças e diferenças, e os estágios do Estudo de Perdas e do Estudo do Componente
Quilombola, os moradores presentes deram anuência para o prosseguimento da reunião e
dispuseram-se a participar das atividades de elaboração do mapa de etnozoneamento e a
discutir sobre impactos da mineração na região, tanto os que já são percebidos atualmente
quanto os que são esperados no caso de operação dos platôs da ZCO.
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Tabela 34: Participantes da reunião em Nova Esperança.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nome
Ana Cristina Passos Silva
Antônio Durão de Souza
Cristiane Silva Durão
Ermelinda do Socorro Silva
João Jeremias Souza Durão
Kilzaney Viana de Castro
Manoel dos Santos
Paulo Sergio
Pedro Batista dos Santos
Valdeci dos Santos Durão
Valdriene Silva Durão

Logo no início da atividade, um dos comunitários, o senhor Pedro Batista, questionou a
possibilidade de se fazer um mapa da comunidade sem navegar no lago Erepecu, para se ter
melhor noção de sua grandeza. Após uma explicação sobre a metodologia que deveria ser
utilizada no trabalho, fornecida pela geógrafa da equipe, deu-se início à preparação do espaço
para a produção do mapa.
Ficou evidenciado que o território efetivamente ocupado em torno do Lago do Erepecu é vasto,
e que as atividades cotidianas dos moradores são desenvolvidas em todo o entorno do
conjunto desse corpo hídrico. A apreensão da dinâmica espacial dos moradores, então, só foi
possível por meio de uma escala cartográfica que possibilitou a observação da área de
moradia da comunidade e das áreas de uso que são comuns a todo o TQ Moura-JamariÚltimo Quilombo (Alto Trombetas II), e que, portanto, extrapolam os limites da comunidade de
Nova Esperança.
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Figura 57: Produção do mapa da comunidade Nova Esperança.

Foto: Alexandre Rocha, 27/12/2016.

Para comportar o mapa da comunidade, englobando as margens de todo o Erepecu, foram
utilizadas três folhas impressas em tamanho A0, unidas como um grande mosaico sobre a
mesa, formando uma superfície contínua na qual foram inseridas inscrições de hidrografia,
toponímia e os marcadores sociais em forma de pontos, linhas e áreas.
A metodologia de elaboração dos mapas seguiu uma ordem de apreciação do espaço,
orientação do desenho, indicação dos marcadores sociais coletivos e desenhos das legendas.
Foram feitos desenhos ilustrativos para as feições de linhas, pontos e áreas, a marcação dos
corpos hídricos no mapa e a identificação da toponímia.
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Figura 58: Mapa dos Comunitários da Comunidade Nova Esperança (folha A).

No total, cerca de 10 pessoas, entre adultos, jovens e crianças de ambos os sexos,
contribuíram em diferentes aspectos da produção do mapa, que foi intitulado “Mapa da
Comunidade Quilombola Nova Esperança”.
Nesta atividade foram coletadas informações pertinentes a impactos sociais, econômicos,
ambientais e culturais, positivos e negativos, que estejam sendo percebidas e/ou esperadas
pelos quilombolas da comunidade Nova Esperança, especialmente no que diz respeito às
ações (em curso e programadas) da MRN na região.
A atividade consistiu, primeiramente, em elencar os impactos mencionados pelos
comunitários. Em seguida, foi feita pela equipe uma explanação sobre os sentidos e as
finalidades de medidas mitigatórias e compensatórias em processos de licenciamento
ambiental, estimulando-se, então, os interlocutores à reflexão e à sugestão de possíveis
formas de mitigação e/ou compensação dos impactos ocasionados pela presença do
empreendimento minerário na área, na perspectiva local.
As atividades de campo na comunidade de Nova Esperança transcorreram bem e tiveram
apoio das lideranças locais, apesar do baixo número de participantes, o que causou dúvidas
aos presentes sobre se a legitimidade e a veracidade dos dados produzidos serão
reconhecidas pela maioria dos moradores. Durante o trabalho de campo foram gerados
registros documentais em suporte sonoro, e visual, além de um mapa participativo.
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Tabela 35: Registros produzidos na comunidade Nova Esperança.
Tipo
Fotos
Gravações
oficinas)
Mapas

sonoras

(entrevistas

Quantidade
105
e 06
01 (em 3 folhas)

Tabela 36: Pessoas entrevistadas na comunidade Nova Esperança.
Nº Nome
Ocupação
1. Diva Vieira
Um dos fundadores da comunidade.
2. Manoel dos Santos (Socó) Um dos fundadores da comunidade.
3. Elizaldo
Um dos fundadores da comunidade.
4. Ana Cristina Passos Silva
Participante do projeto de biojoias.

Data
6/12/2016
6/12/2016
6/12/2016
6/12/2016

3.2.10 Mãe Cué
A visita preliminar à comunidade, em 8 de dezembro de 2016, permitiu a observação direta, o
registro sonoro e visual de informações, além do estabelecimento de um contato mais próximo
entre pesquisadores e alguns comunitários. Além de uma entrevista, foram feitas conversas
informais com dois moradores. Estes, apesar de solícitos, não se sentiram à vontade na
presença de gravadores. Cabe aqui salientar que na ocasião da visita, muitos comunitários
estavam fora de Mãe Cué, a maioria em Oriximiná.
A reunião geral com os moradores de Mãe Cué foi realizada na cozinha comunitária em 14
de dezembro de 2016. O objetivo da agenda do dia foi produzir o mapa de etnozoneamento
da comunidade e discutir sobre possíveis impactos do processo de licenciamento dos platôs
da ZCO. Além disso, pretendia-se complementar dados para elaboração do calendário
sazonal da comunidade, conforme previsto no TDR do ECQ.
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Figura 59: Fim da reunião geral em Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.

Por se tratar de uma comunidade diretamente afetada pelas atividades pretendidas pela MRN
na ZCO, os moradores relembraram especialmente a abertura do ramal próximo à
comunidade e todo o processo que se desenrola desde 2012 junto ao Ministério Público
Federal, incluindo a liberação das atividades de pesquisa em 2016. A comunidade
apresentava muitas dúvidas em relação à diferença entre o Estudo de Impacto Ambiental, o
Estudo de Detalhamento Geológico e o Estudo de Perdas, além do próprio ECQ. Solicitaram
informações precisas das atividades que já haviam sido desenvolvidas, bem como a respeito
dos trâmites legais para a realização das mesmas.
Superada essa etapa, iniciou-se a explicação a respeito do Estudo do Componente
Quilombola, oficina de mapas e grupos focais. A geógrafa apresentou exemplos de mapas e
detalhes a respeito da atividade de etnozoneamento proposta. Teve início, dessa forma, o
levantamento dos recursos naturais, das atividades econômicas, espaços e manifestações
culturais. Anotações em papel craft eram dispostas nas paredes, de acordo com as falas dos
moradores, de modo que ilustrassem os tópicos abordados e servissem de lembrete para
organização da atividade e dos elementos coletados.

Tabela 37: Participantes na reunião geral de Mãe Cué
Nº
1.
2.
3.

Nome
Geovanne Silvério
Suzane Cordeiro
Geovanna Silvério
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jociane Cordeiro
Jocivaldo da Cruz
Jonas dos Santos
Rodrigo dos Santos
Cleuciane dos Santos
Divanne Silvério
Valnei Vieira da Silva
Cleuziane do Espírito Santo
Gilvan dos Santos
Osias Oliveira dos Santos
Ronildo Amorim da Silva
Maria Odória dos Santos

A atividade de elaboração coletiva e participativa do mapa de etnozoneamento da
comunidade teve por objetivo a espacialização das informações relativas aos usos do território
pelos comunitários de Mãe Cué. Na exposição de introdução à alfabetização cartográfica com
o grupo foram apresentados dois tipos de mapas, um com o território de abrangência das
atividades da mineração e das Unidade de Conservação da Natureza, que foi fornecido pela
MRN, e uma imagem de satélite do GE no tamanho A0, impressa na MRN. Ambos formaram
as bases para a identificação dos marcadores sociais e do posterior desenho do espaço vivido
e do território da comunidade.
Como bases cartográficas de referência foram utilizados o mapa do território da mineração,
fornecido pela MRN e o mosaico de imagens do GE. O grupo era formado por sete homens,
a maioria jovens, que marcou a hidrografia, escreveu a toponímia dos corpos hídricos e fez
os desenhos das legendas. Alguns homens mais velhos opinavam sobre o mapa, mas sem
desenhar diretamente.
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Figura 60: Produção de mapa de Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.

A metodologia envolveu uma sequência de desenho e marcação da legenda. Porém, optouse por testar a aplicação de dois mapas, de escalas diferentes, a fim de captar a espacialidade
dos quilombolas quanto ao território de uso dos recursos naturais e atividades econômicas,
com suas áreas de cultivo, caça e pesca, por exemplo, e, também, os caminhos e percursos
e pontos de referência espacial, como escola e casas. Assim, esta comunidade foi a primeira
a testar a possibilidade de se desenharem dois mapas durante a oficina. O título escolhido
para o mapa foi: “Mapa da Comunidade dos Quilombolas do Mãe-Cué”.
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Figura 61: Grupo focal em Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.
Foram formados dois grupos focais, um de jovens mulheres e outro de homens, para debater
os impactos da mineração.
O grupo de jovens – algumas, mães ainda na adolescência – conversou a respeito da
assistência de educação e saúde na comunidade. Contaram a respeito do ramal aberto
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próximo à comunidade, dando detalhes da relação com os trabalhadores e como isto afetou
a dinâmica da comunidade. Citaram também os anseios em relação a empregos e
capacitações.
Com os homens, conversou-se a respeito do impacto das atividades já executadas e dos
estudos. Foram ressaltados os conflitos entre comunitários, poder público e mineração, além
das expectativas relativas à exploração de novos platôs: trabalhos que possam vir a executar
para a MRN, insuficiência de oportunidades de trabalho para todos, necessidade de
capacitações. Assim como as mulheres, apresentaram receio em relação aos impactos
sociais nas famílias a partir da aproximação das atividades da mineração. Versaram também
sobre a expectativa em relação às medidas compensatórias.
As atividades de campo na comunidade de Mãe Cué foram muito bem recebidas pelos
comunitários, que estiveram atuantes na reunião e demais atividades dela decorrentes.
Foram feitos registros documentais em suporte sonoro, e visual, além de dois mapas
participativos.
Tabela 38: Registros produzidos na comunidade Mãe Cué.
Tipo
Quantidade
Fotos
59
Gravações sonoras (entrevistas e
11
oficinas)
Mapas
2
Tabela 39: Pessoas entrevistadas na comunidade Mãe Cué.
Nº Nome
Ocupação
1. Ronildo Amorim da Silva
Agricultor
2. Maria Helena dos Santos Silvério
Agricultora
3. Jonilson dos Santos Silvério
Agricultor

Data
8/12/2016
8/12/2016
8/12/2016

3.2.11 Sagrado Coração de Jesus
Ocorrida em 10 de dezembro de 2016, a visita preliminar ao Sagrado Coração de Jesus teve
os objetivos de estabelecer o contato mais próximo e a interlocução direta entre a equipe de
pesquisa e os moradores locais, além de permitir a realização de entrevistas, conversas
informais, observações e registros sonoros e fotográficos da comunidade. As entrevistas e
conversas informais propiciaram a abordagem e o registro de dados acerca de temas como:
histórico da comunidade, relação dos moradores com a MRN e ICMBio, frisando-se os seus
respectivos dilemas socioambientais e econômicos vividos; serviços de educação e saúde e
expectativas em relação ao processo de licenciamento dos platôs da ZCO.
A reunião geral, realizada no barracão comunitário em 20 de dezembro de 2016, destinou-se
à elaboração conjunta do mapa de etnozoneamento da comunidade e à discussão ampla
sobre as percepções dos moradores locais acerca do processo de licenciamento dos platôs
da ZCO.
As atividades iniciaram com explicativa acerca das tarefas programadas para o dia: grupos
focais de calendário sazonal e de impactos, além da elaboração do mapa de etnozoneamento,
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sem deixar de situar o ECQ no âmbito do EIA pertinente ao atual processo de licenciamento
ambiental pleiteado pela MRN.
Figura 62: Reunião geral no Sagrado.

Foto: Juliana Fidélis, 20/12/2016.

Tabela 40: Participantes da reunião no Sagrado Coração de Jesus.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nome
Ociavo Silvério dos Santos
Diones dos Santos
Ozinaldo Silvério dos Santos
Manoel dos Santos
Maria Silvério
Rosinésia Silvério
Marciane do Carmo
Maria Do Carmo
José Silvério dos Santos
Tiago Silvério
Ronilson da Cruz Adão
Ronilson Silvério
Graciete Silvério
Lyla dos Santos
Namea Ramela
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Figura 63: Produção do mapa do Sagrado.

Foto: Tatiana de Sá, 20/12/2016.

Durante a oficina de mapas, oito quilombolas demonstraram bastante interesse em realizar a
atividade do mapa e dedicaram vários minutos para a apreciação da imagem de satélite da
área de moradia e identificação das feições ambientais, sendo bastante precisos na indicação
de áreas de floresta e solo exposto, casa e corpos hídricos.
Assim sendo, foi adotada a metodologia proposta, seguindo a ordem de apreciação do
espaço, marcação da hidrografia, levantamento dos marcadores sociais coletivos, indicação
dos mesmos nos mapas, desenho das legendas e escolha de título(s). Para as feições de
linha não foram feitos desenhos ilustrativos, somente a marcação dos corpos hídricos no
mapa e a identificação da toponímia dos igarapés, cabeceiras, furos, lagos e do rio.
Resultantes dos trabalhos, obtiveram-se dois mapas, um do território e outro da área de
moradia e construíram uma mesma legenda para ambos. O título escolhido pelo grupo foi:
“Mapa dos Quilombolas da Comunidade Sagrado Coração de Jesus”.
O grupo focal para discussão dos possíveis impactos da mineração na ZCO considerou os
positivos (a ajuda financeira da MRN e a presença de equipe médica, em destaque) e os
negativos potencialmente esperadas/percebidas na localidade e no seu entorno após a
chegada da MRN à região do Trombetas (com ênfase para o desmatamento e a perda de
recursos naturais).
Por fim, as atividades de campo na comunidade Sagrado Coração de Jesus transcorreram
bem e tiveram apoio e anuência da comunidade em geral. Os dados obtidos passaram por
tratamento preliminar (identificação dos registros, transcrição das entrevistas, decupagem e
transcrição de declarações feitas durantes a reunião geral) e cumpriram a finalidade de
subsidiar produtos como a matriz de impactos e o calendário sazonal da comunidade.
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Tabela 41: Registros produzidos na comunidade Sagrado Coração de Jesus.
Tipo
Quantidade
Fotos
162
Gravações sonoras (entrevistas e 13
oficinas)
Mapas
02
Tabela 42: Pessoas entrevistadas na comunidade Sagrado Coração de Jesus.
Nº Nome
Ocupação
Data
1. Rosinésia Silvério
Extrativista
10/12/2016
2. Jailson de Castro Estévan
Extrativista (castanheiro)
10/12/2016
3. Ocivano Silvério
Moradora da comunidade
10/12/2016
4. Carolina Maria dos Santos
Mor
10/12/2016
5. Dinésia (Estrela)
Extrativista (castanheira)
10/12/2016
6. Marinete Silvério
10/12/2016
7. Jarliane Castro Estévan
10/12/2016

3.2.12 Tapagem
Ocorrida em 11 de dezembro de 2016, a visita preliminar a Tapagem foi o momento de
realização de entrevistas e conversas informais com os moradores, propiciarando a
abordagem e o registro de dados acerca de temas como: histórico da comunidade, serviços
de educação e saúde, relação dos moradores com a MRN e ICMBio, problemas
socioambientais atualmente percebidos no local e expectativas em relação ao processo de
licenciamento dos platôs da ZCO.
Todos os entrevistados identificaram as áreas mais utilizadas para a caça, pesca, roçado,
áreas de castanheiras e copaibeiras. Mas um ponto abordado com preocupação são as
mudanças no meio ambiente natural. Uma grande preocupação são os castanhais. Antes
numerosos e bastante frondosos, nos últimos anos a safra tem diminuído de forma drástica,
refletindo negativamente no sustento de dezenas de famílias na Tapagem.
A reunião geral, realizada na cozinha comunitária em 22 de dezembro de 2016, destinou-se
primeiramente breve explicação do processo de licenciamento ambiental da ZCO e suas
respectivas etapas e estudos, dentre estes o ECQ. Depois, em três grupos diferentes,
trabalhou-se na elaboração conjunta do mapa de etnozoneamento da comunidade e
levantamento das atividades econômicas e socioculturais com vistas à construção do
calendário sazonal. Por fim, na presença de todos os comunitários presentes, provocou-se
discussão ampla sobre as percepções dos moradores locais acerca dos impactos que
acreditam que sofrerão em caso de permissão de LO para a ZCO. Os dados registrados nessa
atividade cumprirão a finalidade de subsidiar produtos como a matriz de impactos e o
calendário sazonal da comunidade.

Tabela 43: Participantes da reunião na Tapagem.
Nº
1.

Nome
Elenilce Viana
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fernanda Souza Pita
Manoel
Selena Xavier de Souza
Jandeílson Cordeiro da Silva
Irley Carmo da Silva
Ítalo Carmo da Silva
Ranielson Aguiar Cordeiro
Jesus da Silva Cordeiro
Florêncio Ferreira da Silva
Vanderlei
Rosivaldo Xavier
Miguel Printes do Carmo
Jonanda Souza Pita
Luciele da Silva Cordeiro
Raiane Silverio do carmo
Silvano Xavier Cardoso

Na oficina de mapas compareceram sete pessoas da mesma família, sendo quatro mulheres
e três homens, jovens, adultos e crianças. A metodologia de elaboração dos mapas seguiu a
ordem de apreciação do espaço, orientação do desenho, indicação dos marcadores sociais
coletivos e desenhos das legendas das oficinas anteriores. Foram feitos desenhos ilustrativos,
para as feições de linha, a marcação dos corpos hídricos no mapa e a identificação da
toponímia dos igarapés, cabeceiras, furos, lagos e rio.

Figura 64: Produção do mapa da Tapagem.

Foto: Juliana Fidélis, 22/12/2016.
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Figura 65: Produção do mapa da Tapagem.

Foto: Juliana Fidélis, 22/12/2016.
Como resultados foram obtidos dois mapas, um do território e outro da área de moradia, e
construíram uma mesma legenda para ambos. Escolheram dois títulos diferentes, “Mapa da
Comunidade da Tapagem” para o mapa da área de moradia e “Mapa da Comunidade da
Tapagem – dos Quilombolas da área I” para o da área de uso.
Após o término das respectivas tarefas dos três grupos de trabalho, foi hora de reunir
novamente todos os comunitários para a realização de um debate sobre os impactos
negativos e positivos que o empreendimento minerário trouxe com suas atuais atividades e/ou
poderá trazer caso licenciada a sua expansão para região do Cruz Alta.
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Figura

66:

Grupo

focal

na

Tapagem

Foto: Juliana Fidélis, 22/12/2016.
As atividades de campo em Tapagem transcorreram bem e tiveram apoio dos moradores em
geral, apesar de a comunidade estar esvaziada na ocasião da oficina de etnozoneamento e
dos grupos focais (grande parte dos moradores estavam em viagem para Oriximiná para
preparativos das festas natalinas). Durante o trabalho de campo foram gerados registros
documentais em suporte sonoro, e visual, além de dois mapas participativos.
Tabela 44: Registros produzidos na comunidade Tapagem.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
171
09
02

Tabela 45: Pessoas entrevistadas na comunidade Tapagem.
Nº Nome
Ocupação
1. Leonardo
Agricultor
2. Florêncio Ferreira da Silva.
Extrativista (castanha),
aposentado ex-funcionário da
MRN.
3. Manoel Raimundo.
Extrativista (castanha)
agricultor.
4. Manoel Silvério
Antigo morador
5. Domitilo Xavier
Antigo morador
6. Maria Amélia

Data
11/12/2016
11/12/2016

11/12/2016
11/12/2016
11/12/2016
11/12/2016
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3.2.13 Paraná do Abuí
Ocorrida em 07 de dezembro de 2016, a visita preliminar ao Paraná do Abuí encontrou a
comunidade esvaziada. Uma parte dos comunitários estava em viagem para Oriximiná,
enquanto outros estavam nos afazeres da roça. Um grupo de homens estava prestando
serviço de limpeza e capina da comunidade contratados pela Cooperboa. Então, nesse dia foi
realizada uma entrevista com o coordenador do grupo de trabalhadores, o sr. Osmaelino
Silvério dos Anjos, e conversas informais com demais presentes que trouxeram informações
sobre o histórico da comunidade, áreas de uso coletivo, cosmologias locais e atividades
econômicas. A relação dos moradores com a MRN e problemas socioambientais atualmente
percebidos no local e expectativas em relação ao processo de licenciamento dos platôs da
ZCO também foram citados.
Em 17 de dezembro de 2016 ocorreu reunião geral com os moradores do Paraná do Abuí no
barracão comunitário. Na ocasião foram dadas explicações sobre o objetivo da presença da
equipe, perpassando pelas atividades a serem desenvolvidas juntamente com a comunidade
com vistas ao levantamento de informações para o ECQ: a oficina de mapa de
etnozoneamento e grupos focais. De maneira clara e objetiva foi explicada a trajetória do
processo de licenciamento ambiental movido pela MRN junto ao Ibama para concessão das
atividades minerárias na ZC, enquadrando-se os estudos requeridos pelo órgão ambiental
responsável e pela FCP.
Tabela 46: Participantes de reunião geral na comunidade Paraná do Abuí.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11
12.

Nome
Osmelino
Francisco Ananias
Zita Caldeira Mendes
Josana Caldeira Mendes
Sidnei Roberto C. Cordeiro
Oziane Mendes dos Anjos
Luuan G. Mendes
Ozilane C. Mendes dos Anjos
Luciano G. Rodrigues
Ozelino Mendes dos Anjos
Kelly Santos dos Santos
Mazelino Mendes dos Anjos

Data
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
17/12/2016
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Figura 67: Reunião geral no Paraná do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 17/12/2016.
No debate aberto a todos os participantes, realizou-se levantamento de informações sobre
atividades econômicas, como agricultura, extrativismo, criações; os caminhos por eles
utilizados para tal e áreas geográficas tradicionalmente usada para fins diversos.
Feito isto, os presentes foram divididos em diferentes equipes de trabalho com tarefas
específicas que dessem conta dos objetivos propostos pela agenda do dia. Foi ainda realizada
entrevista com Oziane Mendes dos Anjos, vice-coordenadora da comunidade do Paraná do
Abuí, tendo sido abordados temas diversos como história e fundação da comunidade, fontes
de renda e atividades econômicas, dinâmica sociocultural, com destaque para o calendário
festivo e compreensão da interlocutora acerca dos conflitos existentes entre comunidades e
impactos potencialmente relacionados com o projeto minerário na região.
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Figura 68: Produção de mapa do Paraná do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 17/12/2016.

Nesta comunidade seis pessoas se reuniram para fazer o mapa, entre jovens e adultos. Na
oficina de mapas foi adotada a metodologia proposta, seguindo a ordem de apreciação do
espaço, marcação da hidrografia, levantamento dos marcadores sociais coletivos, indicação
dos mesmos nos mapas, desenho das legendas e escolha de título(s). Como resultado dos
trabalhos, foram construídos dois mapas, um com a área de uso do território e outro da área
de moradia e construíram uma mesma legenda para ambos. O título escolhido para os mapas
foi: “Mapa da Comunidade Quilombola Paraná do Abuí”.
Paralelamente às demais atividades, um grupo focal composto por mulheres trabalhava na
elucidação de impactos. Em suas falas, elas relataram seus medos, anseios e visões sobre
as possíveis mudanças positivas e negativas que suas vidas e a comunidade podem passar
com a expansão da mineração.
No geral, as atividades de campo em Paraná do Abuí tiveram algumas dificuldades no
levantamento de informações durante a visita preliminar. No entanto, durante a reunião geral
foi possível aprofundar a pesquisa mediante a boa colaboração dos comunitários
participantes. Durante o trabalho de campo foram gerados registros documentais em suporte
sonoro, e visual, além de um mapa participativo.
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Tabela 47: Registros produzidos na comunidade Paraná do Abuí.
Tipo
Quantidade
Fotos
86
Gravações sonoras (entrevistas e
07
oficinas)
Mapas
02
Tabela 48: Pessoas entrevistadas na comunidade Paraná do Abuí.
Nº Nome
Ocupação
1. Osmaelino Silvério dos Anjos
Agricultor e extrativista
2. Oziane Mendes dos Anjos
Agricultora e vicecoordenadora da
comunidade

Data
07/12/2016
17/12/2016

3.2.14 Santo Antônio do Abuizinho
Conforme acordado com os coordenadores de Santo Antônio do Abuizinho, Rosinaldo Vieira
e Eliete Souza da Conceição, fez-se em 09 de dezembro de 2016 a visita preliminar à
comunidade. Na ocasião, foi realizada uma pequena reunião no barracão, com dez
comunitários que contaram sobre o histórico e a caracterização da comunidade, as atividades
econômicas ali desenvolvidas, saúde, educação e breve relato sobre relacionamento com
comunidades vizinhas, MRN e ICMBio. Também se conversou de forma detalhada sobre o
processo de licenciamento ambiental da ZCO, envolvendo a realização do EIA e do ECQ.

Tabela 49: Pessoas contatadas na visita preliminar à comunidade Santo Antônio do
Abuizinho.
Nº Nome
Ocupação
Data
1. Eliete Souza da Conceição
Agricultora e vice-coordenadora
09/12/2016
2. Maruza Martins de Souza
Agricultora
09/12/2016
3. Rosinaldo Vieira
Agricultor, extrativista e
09/12/2016
coordenador da comunidade
4. Osinei Vieira da Silva
Agricultor e extrativista
09/12/2016
5. Leandro da Conceição
Agricultor e extrativista
09/12/2016
6. Rosineide Vieira da Silva
Agricultora
09/12/2016
7. Amadeu da Conceição
Aposentado, agricultor e
09/12/2016
extrativista
8. Maria Rosa Vieira
Agricultora
09/12/2016
9. Rutivaldo Cordeiro
Agricultor e extrativista
09/12/2016
10. Roseana Vieira Cordeiro
Agricultora
09/12/2016
Em 16 de dezembro de 2016 ocorreu a reunião geral com os moradores do Santo Antônio do
Abuizinho no barracão comunitário. Na ocasião foi realizada explicação sobre o ECQ, suas
etapas e a agenda de tarefas programadas para o dia: construção de mapa de
etnozoneamento e realização de grupos focais para a obtenção de informações sobre a
relação da comunidade com o território, bem como reflexos sentidos e/ou esperados com a
expansão do empreendimento nas áreas da ZCO.
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Na sequência, foram levantadas coletivamente as informações a serem representadas no
mapa, permitindo conhecer melhor a dinâmica sociocultural e econômica local e entender a
relação da comunidade com a MRN.

Tabela 50: Participantes de reunião geral na comunidade Santo Antonio do Abuizinho.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11
12.

Nome
Eliete Souza da Conceição
Rosivana Vieira Cordeiro
Evelin da Costa
Rosineide Vieira
Maruza Martins
Rosiene Vieira
Maria Rosa Vieira
Ronaldo da Rocha
Erudino de Souza
Osinei Vieira
Edielio Souza
Rosivaldo Vieira

Figura 69: Reunião geral na comunidade Santo Antônio do Abuizinho.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.
A reunião ocorreu no barracão comunitário e oito pessoas, entre homens e mulheres, jovens
e adultos, participaram da elaboração do mapa.
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Figura

70:

Produção

do

mapa

da Figura

71:

Produção

do

mapa

da

comunidade Santo Antônio do Abuizinho.

comunidade Santo Antônio do Abuizinho.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

Figura 72: Produção do mapa da comunidade Santo Antônio do Abuizinho.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

As legendas foram feitas por um homem e uma mulher, que se dedicaram bastante aos
desenhos, ilustrando referências espaciais como pontos e áreas, que foram transpostas para
o mapa na forma de marcadores espaciais. O homem testou fazer um “decalque” do desenho
da anta (área de caça), do papel ofício para papel vegetal, indicando mais uma possibilidade
de mapeamento”. Foram feitas legendas para as feições de pontos, linhas e áreas. As feições
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de linha foram somente nomeadas, porém, decidiu-se por não representar estas feições como
desenhos, e manter os riscos no papel e a toponímia referente a furos, lagos, rio e igarapés.
Foram feitos dois mapas, um na escala do detalhe, com a área de moradia e os pontos de
referências espaciais e outro em uma escala menor, onde apareceu o deslocamento do grupo
pelo território e as áreas de utilização do mesmo para a reprodução de seu modo de vida. Os
dois mapas receberam o mesmo título: “Mapa da Comunidade de Santo Antônio do
Abuizinho”.
Na atividade do grupo focal para discussão dos possíveis impactos da mineração na ZCO,
inicialmente, um grupo de mulheres listou as percepções mais comuns dos moradores em
relação às atividades da mineração, perspectivas sobre postos de trabalho, questões
relacionadas à saúde e possíveis impactos sociais em caso de chegada de novos moradores
e circulação de pessoas na região. Depois, toda a comunidade se juntou para debater o tema.
Em resumo, as atividades de campo em Santo Antônio do Abuizinho transcorreram conforme
o previsto, os comunitários mostraram-se satisfeitos com a proposta de trabalho e sentiramse reconhecidos, uma vez que a comunidade é nova e ainda carece de ações e estudos. No
local foram gerados registros documentais em suporte sonoro, e visual, além de um mapa
participativo.
Tabela 51: Registros produzidos na comunidade Santo Antônio do Abuizinho.
Tipo
Fotos
Gravações sonoras (entrevistas e
oficinas)
Mapas

Quantidade
123
08
02

3.2.15 Abuí
Acordada em reunião realizada no dia 5 de dezembro de 2016 com os coordenadores do
Abuí, Domingos Printes e Manoel Edielson Adão, e realizada em 12 de dezembro, a visita
preliminar ao local contou com a colaboração de funcionárias da E.M.E.F Tancredo Neves.
Na ocasião, foram obtidas informações sobre o histórico de ocupação e cotidiano
socioeconômico e cultural da comunidade, bem como impressões dos interlocutores sobre a
expansão da MRN no território quilombola do Alto Trombetas I.
A reunião geral com os moradores do Abuí foi realizada no barracão comunitário em 19 de
dezembro de 2016. Na oportunidade foram explicados os objetivos do ECQ e as etapas de
trabalhos serem cumpridas neste dia de forma clara e resumida. Houve ainda uma digressão
sucinta sobre os processos que as comunidades vêm passando desde 2012, perpassando
pelo Inquérito Civil aberto pelo Ministério Público que terá como resultante o Estudo de Perdas
Imateriais, com o devido cuidado de destacar as diferenças práticas e conceituais deste para
com o ECQ a ser realizado pela equipe ali presente enquanto etapa imprescindível do EIA.
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Mapas foram expostos para facilitar a compreensão sobre o processo de licenciamento
ambiental aberto pela MRN junto ao Ibama para a exploração de bauxita na ZCO e em que
consiste o mapa de etnozoneamento. Deste modo, ficou ainda mais clara a importância da
confecção do referido mapa para que sejam demarcados pelos comunitários as áreas de uso
do território e a melhor avaliação dos possíveis impactos a serem sofridos em caso de
concessão da licença para a ZCO. Os quilombolas ainda apresentaram dois outros mapas
que haviam sido elaborados no âmbito de outras pesquisas, que ficaram disponíveis para
consulta durante todo o dia.
Figura 73: Reunião geral no Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 19/12/2016.

As atividades prosseguiram com a arguição de informações relacionadas ao modo de vida da
comunidade de um modo geral: atividades econômicas e culturais, pontos de referência e
áreas de uso, bem como a avaliação da relação da comunidade com a MRN e os impactos
decorrentes da atuação desta no Alto Trombetas na atualidade e em caso de lavra de bauxita
em áreas mais próximas do território.
Tabela 52: Participantes da reunião geral de Abuí.
Nº
Nome
1.
Adriana Figueiredo do Carmo
2.
Albenize Printes Xavier
3.
Cleuciana dos Santos Souza
4.
Cleucilene dos Santos Souza
5.
Cleudiana Xavier Viana
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Domingos Printes
Edivaldo Viana
Francilena Dourão
Francisco Adão Santos
Madilce
Manoel Cordeiro
Manoel Edielson Adão
Não legível
Protázio Adão
Raimundo Printes
Raimundo Vieira Adão
Roseni Colé
Rosirena Viana Xavier

A atividade de elaboração coletiva e participativa do mapa de etnozoneamento da
comunidade teve por objetivo a espacialização das informações relativas aos usos do TQ Alto
Trombetas pelos comunitários do Abuí.

Figura 74: Produção do mapa do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 19/12/2016.
Na oficina de mapas, o grupo apresentou certa resistência em realizar a atividade, pois
aparentavam cansaço e argumentaram que já haviam participado de outras oficinas de mapas
anteriormente. Apresentaram dois outros mapas que haviam sido feitos para outras
pesquisas, que foram pendurados próximos e ficaram disponíveis para consulta durante toda
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a atividade. Um dos mapas continha uma toponímia dos corpos hídricos bastante detalhada,
que foi fotografada e entrará no mapa do ECQ por decisão do coordenador da comunidade.
Por isso eles pularam a etapa de registro da toponímia.
Foi adotada a mesma metodologia que em outras oficinas, seguindo a ordem de apreciação
do espaço e indicação dos marcadores sociais coletivos e desenhos da legenda. Para as
feições de linha não foram feitos desenhos ilustrativos, somente a marcação dos corpos
hídricos no mapa.

Figura 75: Produção das legendas do mapa do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 19/12/2016.
Em conclusão, fizeram dois mapas, um da área de uso do território e outro da área de moradia
e construíram uma mesma legenda para os dois mapas. Escolheram dois títulos diferentes:
“Mapa da Comunidade Quilombola do Abuí”, para a área de moradia, e “Mapa Coletivo da
Comunidade do Abuí”, para o de uso”.
Paralelamente ao etnozoneamento, foram formados com os presentes dois grupos focais, um
de mulheres e outro de homens idosos. O primeiro grupo focal foi voltado para a prospecção
dos impactos relacionados à uma possível atuação da MRN na área, sob a perspectiva
feminina. O segundo trabalhou informações sobre história, memórias, perspectivas e receios
quanto à chegada do empreendimento nas proximidades da comunidade.
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Figura 76: Impactos, segundo moradoras do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 19/12/2016.

Ainda quanto aos impactos, foi realizado um grupo focal com a participação de todos os
participantes da reunião, muitos deles recorrentes quando comparados aos citados pelo grupo
feminino.
Figura 77: Crianças na reunião do Abuí.
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Foto: Juliana Fidélis, 19/12/2016.

Enfim, as atividades de campo na comunidade Abuí foram muito bem recebidas pelos
comunitários, que estiveram atuantes na reunião e demais atividades dela decorrentes. No
entanto, o coordenador da comunidade perguntou a equipe se poderia voltar atrás do estudo,
caso não concorde com seus resultados. Ficou garantido a ele a aos demais presentes que
uma fase de validação do trabalho ocorreria, dando-lhes oportunidade de expor a
desaprovação de qualquer elemento do ECQ.
Durante o trabalho de campo foram gerados registros documentais em suporte sonoro, e
visual, além de dois mapas participativos.
Tabela 53: Registros produzidos na comunidade Abuí.
Tipo
Fotos
Gravações
oficinas)
Mapas

sonoras

(entrevistas

Quantidade
203
e 13
2

Tabela 54: Pessoas entrevistadas na comunidade Abuí.
Nº Nome
Ocupação
1. Manoel Edielson Adão
Vice-coordenador e prestador de
serviço na Coopbarcos
2. Albenize Printes
Agricultora e funcionária da E.M.E.F
Tancredo Neves
3. Cleuciana dos Santos Souza Professora e coordenadora da
E.M.E.F Tancredo Neves
4. Domingos Printes
Coordenador da comunidade e
encarregado do transporte escolar
da E.M.E.F Tancredo Neves

Data
7/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
19/12/2016

3.16. Verificação das informações do ECQ nos Territórios Quilombolas
No final do mês de março de 2017, especificamente nos dias 24, 25 e 26, os resultados gerais
do ECQ foram apresentados para todas as comunidades em três reuniões dos TQs de que
elas fazem parte. As reuniões, cujas atas estão em anexo, foram feitas nas comunidades
Sagrado Coração de Jesus, Juquiri Grande e Boa Vista, respectivamente, com a participação
de membros da equipe técnica, representantes legais das associações quilombolas e
moradores de todas as comunidades.

Tabela 55: Participantes da reunião do TQ Alto Trombetas I. Sagrado Coração de Jesus,
24/03/17.
Nº
1.
2
3.
4.

Nome
Albenize Xavier
Alrenize Xavier
Álvaro F
Ari Carlos Printes
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Armanda Pires
Armando Cordeiro
Claudiana Xavier
Cristiane Silverio
Danielson Silverio
Dielen Printes
Domingos Printes
Edielio da Conceição
Edilson
Eliete da Conceição
Evelin Vieira
Felipe M. Monteiro
Francisca Paula dos Santos
Geonel Colé
Geraldo
Iranilson Adão
Irineu Pires dos Santos
João Marcos
Jonas dos Santos
Josciane Cordeiro
José Elicio dos Santos
Luciano G. Rodrigues
Manoel Edilson Adão
Marcelo Augusto
Maria de Jesus
Maria Ludina dos Carmo
Maria Raimunda Cordeiro
Maria Rivanilda S. Pita
Oziane dos Anjos
Ozinaldo dos Santos
Raimunda S. Cordeiro
Rosangela Pires
Roseni
Rosineide Vieira da Silva
Rosinilzu F. Alves
Rosivaldo Vieira
Rosivana V. Cordeiro
Selena Xavier de Sousa
Suziane Santos
Vanusa Pires
Zita

Tabela 56: Participantes da reunião do TQ Alto Trombetas II. Juquiri Grande, 25/03/17.
Nº Nome
1. . Abelardo Figueiredo
2. Adjair José Mota
3. Adriely Regis
4. Alcilene Siqueira
5. Aldalice Reis
6. Aldemiro dos Santos
7. Aldenizio Peres dos Santos
8. Ana Cristina Passos
9. Ana Flavia
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Andreia dos Santos
Angela Barbosa
Antonia Canuto
Antônio Batista
Antonio Jose Fernandes
Antonio Marcos Salgado
Augusto Cordeiro
Aurelio Tavares
Carlos José dos Santos
Clea de Jesus dos Santos
Cleonia dos Santos
Cleucilene Texeira Salgado
Cosmo C. Salgado
Cosmo Cordeiro Sal
Crisleane Silva
Damião
Deuzelene C. Salgado
Dulcinea Barbosa
Ednaldo de Jesus
Elcinei Pereira de Souza
Elielma Pires
Eliziane Rocha
Helder Siqueira
Idenilda Rocha
Isaliete da Natividade
Izael N. Regis
Jaelson Marinho
Jeová do Rosário
João Durão
Jonilson Siqueira
José Adeã C. Santos
Jose Ademil dos Santos
José Adenildo Castro
José Edielelton Adão
José Raimundo
Jovelino do Amaral
Juanice Marinho
Kaile Siqueira
Kilzaney de Castro
Lidiane Pereira
Luci Maria Constantino
Luzia dos Santos
Manilson de Jesus
Manoel de Nazaré
Manoel dos Santos
Manoel Regis
Marcos Jose de Jesus
Margarete Pereira
Maria Caroline Gato
Maria Cordeiro
Maria Daiana da Silva
Maria de Fátima
Maria de Jesus
Maria Domingas dos Santos
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64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Maria dos Santos
Maria Isanete
Maria Lucia da Silva
Maria Rosa Ferreira
Maria Silene de Souza
Mauro Siqueira
Naildo de Jesus
Nailson de Jesus
Nalzira dos Santos
Narlison Siqueira
Nayara Maia
Nilce dos Santos
Odenor Jesus
Ormezinda Souza
Patricia A Pereira
Pedro dos Santos
Rosana Sousa
Sandra dos Santos
Sandra dos Santos Cordeiro
Tiago da Silva
Valdean Durão
Valmir dos Santos
Vivaldo dos Santos
Welligton da Silva Ribeiro

Tabela 57: Participantes da reunião do TQ Boa Vista. Boa Vista, 26/03/17.
Nº
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nome
Aildo V. dos Santos
Ana Paula dos Santos
Celia Martins Santos
Diandra dos Santos
Diracília dos Santos
Domingos de Souza
Dualene dos Santos
Dulceane Barbosa
Edinelma dos Santos
Elizangela dos Santos
Fabricio dos Santos
Fernando da Silva
Francilane Santos
Francimara dos Santos
Francisca Santos
Gilvana dos Santos
Iolanda dos Santos
Isaltino Pantoja
Izanor Constantino
Jairo Sena
Jeferson
Jordana Sena
Julia dos Santos
Laelson Fernandes
Laerlison dos Santos
Marcilene dos Santos
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Maria Campelo
Maria da Conceição S. Adão
Maria Hormezinda
Maria Viana
Marina dos Santos
Nilce Guerreiro
Rosalba Lúcia dos Santos
Rosilda Clemente
Rosinaldo Barbosa
Sanay Santos de Souza
Valerio dos Santos
Zeuneide V. dos Santos
Zilda Barbosa
Zuleide Viana
Zuleuza dos Santos

Não houve, para o momento dessas reuniões, a disponibilização prévia pela contratante dos
relatórios e mapas produzidos no ECQ, o que dificultou sobremaneira as atividades e gerou
atritos e desconfiança por parte de algumas comunidades. Nessa etapa, os materiais foram
impressos pela equipe da MRN e apresentados apenas na própria atividade, com auxílio de
projetor. No entanto, a ampla divulgação do material será realizada quando do procedimento
de validação do estudo perante as comunidades e a Fundação Palmares.
O principal objetivo dessas reuniões foi proceder a verificações e correções cuja necessidade
fora percebida pela própria equipe técnica, sobretudo, nos mapas e nas matrizes de impactos
das comunidades. Quanto a essas matrizes, cabem algumas considerações.
O arrolamento dos possíveis impactos foi feito em atividades coletivas que reuniram as
comunidades em dois momentos: uma primeira reunião realizada com cada comunidade
separadamente, durante os trabalhos de campo do ECQ; e três reuniões dos TQs realizadas
na fase de devolução/validação/correção dos dados pelos interessados, sendo uma no Alto
Trombetas I (seis comunidades), uma no Alto Trombetas II (oito comunidades) e uma em Boa
Vista (uma comunidade).
Para cada impacto identificado as comunidades, primeiro separada e depois conjuntamente
no âmbito dos TQs, definiram sua categoria (positivo, negativo ou positivo e negativo) e sua
magnitude (muito fraco, fraco, médio, forte e muito forte). De acordo com a metodologia
adotada, valorizando as experiências e percepções dos próprios sujeitos sociais afetados pelo
processo de licenciamento ambiental em tela, a equipe técnica não fez inferências sobre as
categorias e magnitudes dos impactos arrolados, de modo a preservar e refletir o ponto de
vista daqueles que vivenciam e avaliam os referidos impactos considerando seu lugar de fala.
Por fim, nas reuniões de verificação e correção dos materiais, foram debatidas sugestões de
medidas compensatórias e mitigatórias a serem implementadas caso venha a ser licenciado
o empreendimento em questão.
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PARTE II – RELATÓRIOS DAS COMUNIDADES DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS
BOA VISTA, ALTO TROMBETAS I E ALTO TROMBETAS II
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Esta parte do ECQ apresenta informações sistematizadas sobre as comunidades integrantes
dos Territórios Quilombolas Boa Vista, Alto Trombetas I e Alto Trombetas II, considerando-se
a consulta a estudos já realizados e a realização de pesquisa de campo socioantropológica.
Os quinze capítulos que se seguem procuram refletir dados relativos a:
o

Calendário sazonal da comunidade;

o

Etnozoneamento da comunidade;

o

Histórico do relacionamento da comunidade com os órgãos públicos na região;

o

Identificação de possíveis conflitos com a comunidade quilombola;

o

Caracterização da ocupação atual indicando as terras utilizadas para moradia,
atividade econômica, caminho e percurso, uso dos recursos naturais, práticas
produtivas;

o

Identificação dos bens materiais e imateriais, cultos religiosos e festividades,
espaços de sociabilidades destinados às manifestações culturais, atividades de
caráter social, político e econômico;

o

Histórico

da comunidade:

ocupação,

dinâmicas de adaptação,

ruptura,

encolhimento e crescimento, ou seja, a trajetória da população e a dinâmica
socioeconômica;
o

Avaliação da situação da comunidade quanto à presença da MRN na área:
identificação de possíveis impactos associados à expansão da mineração na ZCO,
levantamento de programas, projetos e ações de compensação e mitigação
preexistentes nas áreas;

o

Montagem da matriz de impactos.

As pesquisas de campo do ECQ nos TQs supracitados resultaram em uma lista de impactos
positivos e negativos citados pelos moradores, os quais estão, segundo eles, direta ou
indiretamente correlacionados à presença da Mineração Rio do Norte na região do Trombetas.
Deve-se destacar, em relação às percepções coletivas dos impactos – independentemente
da sua categoria, se positivos ou negativos – vivenciados pela população do território
quilombola algumas dificuldades importantes no que tange à demarcação das temporalidades
e dos nexos causais entre os tais impactos e os fatores diversos que tenham contribuído para
sua emergência no cenário regional.
Neste sentido, enfatiza-se que, como a criação das UCs – especialmente a Rebio, que é mais
restritiva – e a implantação da MRN na região do Trombetas são contemporâneas, tendo
ambas ocorrido em fins da década de 1970, os quilombolas dificilmente podem discernir a
origem dos impactos que, atualmente, afetam a vida individual e coletiva nas quinze
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comunidades que integram este estudo. Um depoimento que favorece esse entendimento foi
registrado na reunião de discussão do ECQ realizada no Moura:
Bom, nós vamos começar pelo conflito que, se está hoje, foi causado
pela mineração: são as UCs, as Unidades de Conservação. As
Unidades de Conservação, elas vieram acontecer na região por uma
questão da Mineração Rio do Norte, que pretendia ter em mãos – e o
governo também – esse espaço, território. Foi uma forma de intimidar
a população e conservar para mineração. Hoje é um conflito aqui,
nosso, causado pela mineração. Toda essa área é cercada de bauxita.
Tem conflito com restrições, criação de regras aqui para a
comunidade, e essas regras causam conflitos porque muitos não
atendem. Tem o problema das madeiras cortadas, dos navios que já
alagaram quase tudo nosso aí. (Informação verbal).
Ressalta-se, também, que algumas gerações de moradores do Trombetas – incluindo grande
parte dos indivíduos consultados e entrevistados no ECQ – já nasceram e se criaram na região
ocupada pelas UCs e pela mineradora, com a qual vêm convivendo em condições que
reputam, ora negativas, ora positivas. Inclusive, algumas comunidades do território, devido à
proximidade geográfica, como é o caso de Boa Vista e Moura, mantêm contato frequente,
quando não diário, com o espaço urbano de Porto Trombetas, além de apresentarem relações
estreitas e duradouras com a mineradora, não só de natureza trabalhista, mas também
assistencialista.
Assim, sem ter a mesma profundidade temporal que os mais idosos alcançam, quando se
trata de avaliar os impactos dos eventos e processos posteriores à entrada daqueles agentes
no cenário local, uma parcela considerável dos residentes (contemporâneos à MRN e às UCs)
pondera mudanças relativamente recentes ocorridas no território em questão, associando
indistintamente os agentes supostamente causadores dessas mudanças.
Desde o início, a mineração já está trazendo impacto. Nós já estamos
sofrendo impacto há anos. O primeiro impacto foi que foi criada a
Rebio [...]. Um outro impacto é por causa da Rebio, que atrapalha os
pescadores, os castanheiros. A gente não tem mais liberdade nem
para pegar peixe, que eles já pegam uma cartinha lá que é para ver
se pode e se não pode... Malhadeira tem que ser um pedacinho assim,
porque se for maiorzinha eles já tomam. Se faz uma vassoura de cipó,
lá você passa na base do Ibama [ICMBio], chega lá, já não pode.
Acabou com a liberdade da gente essa mineração. (Informação
verbal).
Fica evidente, nos registros do ECQ, o quão complexas são as relações de causalidade
projetadas na dimensão diacrônica dos conflitos experimentados diante das UCs e da
mineração. No entanto, as percepções relativamente confusas revelam-se com objetividade
na enumeração de problemas e melhorias vivenciados nas comunidades, no tempo presente.
São essas percepções, pautadas na convivência de quatro décadas com a mineração nos
platôs da chamada ZL, entre eles o platô Monte Branco, que orientam os quilombolas do
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Trombetas na prospecção dos impactos que possivelmente decorrerão da exploração de
bauxita na ZCO, situada rio acima.
Depreende-se do material gerado pelo ECQ que, se há queixas generalizadas quanto à
mineração, também há avaliações de ganhos relacionados à presença da mesma na região.
Contudo, observa-se que grande parte dos comunitários vê esses supostos ganhos com
desconfiança. Segundo quilombolas entrevistados, as ligações relativamente estáveis de
certos líderes comunitários e moradores com a mineradora realmente têm favorecido algumas
intervenções, principalmente em forma de projetos e doações por parte da empresa, mas a
prestação de assistência às comunidades teria se intensificado apenas nos últimos anos e,
em especial desde 2012, quando se iniciou o Inquérito Civil do MPF sobre as pesquisas então
realizadas pela empresa nos platôs da ZCO.
Por outro lado, é de amplo reconhecimento nos TQs estudados que a mineradora faz,
frequentemente, as vezes do Estado ausente em diversos setores, mas sobretudo nos da
educação e da saúde, que são os mais sensíveis para a população quilombola. A importância
da empresa na esfera do trabalho e da renda também é notada, mas, com alguma frequência,
como sinônimo de dependência econômica.
Enfim, em meio a percepções diversas sobre a mineração, que engendram relações causais
dificilmente discerníveis do ponto de vista de quem vive nas comunidades quilombolas do
Trombetas, trata-se de uma tarefa complexa classificar impactos positivos ou negativos dessa
atividade, quer eles se conectem com o passado ou se estendam ao presente, ou, ainda, se
projetem no futuro. Igualmente complexa é a tarefa de distinguir causalidades, quando MRN
e Estado têm seus limites confusamente percebidos pela população local, e quando as ações
de um e de outro, às vezes, coincidem, afetando a vida e a prática cotidiana dos sujeitos.
Neste sentido, a discussão de impactos do licenciamento ambiental da ZCO, deve,
necessariamente, considerar conhecimentos acumulados, por todas as partes interessadas,
no que tange aos conflitos e às potencialidades inerentes às relações entre elas.
No escopo deste estudo, os exercícios de identificação dos possíveis impactos da mineração
na ZCO foram realizados com metodologias participativas que envolveram a participação
direta de moradores de todas as comunidades pesquisadas – cada qual em uma reunião
separada. Após um debate inicial, nos moldes de um brain storm incentivado pela equipe
técnica ao fim das apresentações de esclarecimentos sobre o ECQ, os participantes foram
divididos em grupos focais – tantos quanto possíveis, de acordo com o número de presentes.
Nos grupos focais, os moradores foram estimulados a aprofundar o debate inicial, pontuando
objetivamente cada impacto, enquanto um membro da equipe técnica listava as contribuições
numa tabela desenhada em papel craft, à vista de todos. Depois de esgotada a listagem dos
impactos, os membros do grupo foram estimulados a argumentar sobre os impactos
declarados, a fim de identificar o tempo, o espaço, os indivíduos ou grupos, e os aspectos da
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vida individual ou coletiva que cada um deles alcança. Essas informações foram anotadas, de
forma resumida, na tabela feita no papel craft.
Os grupos focais passariam, então, a se concentrar na sugestão de possíveis ações de
mitigação e compensação dos impactos identificados. Mas, antes, a equipe técnica fez longas
explanações sobre o significado do termo mitigar, que era claramente ignorado pelas pessoas
interessadas na discussão, por ser estranho ao vocabulário local, ao contrário de compensar,
que lhes é usual. Em segundo lugar, procurou-se explicar como as medidas
mitigatórias/compensatórias se associam às chamadas condicionantes do licenciamento
ambiental, de modo que os quilombolas pudessem identificar, entre os programas e projetos
que a MRN lhes oferece atualmente, a conexão com processos de licenciamento anteriores.
Dados os devidos esclarecimentos, os participantes dos grupos passaram à ponderação de
possíveis medidas mitigatórias e compensatórias no âmbito do licenciamento da ZCO.
Notaram-se, em todas as comunidades, dificuldades importantes na realização desse
exercício.
Em Boa Vista e Moura, houve forte resistência à toda a discussão proposta na reunião do
ECQ, relacionada à ideia de que esse estudo é mais uma formalidade do licenciamento
ambiental, que não trará benefício algum a suas vidas, ao contrário do Estudo de Perdas que
está em vias de ser realizado nos TQs Alto Trombetas I e II. O mesmo tipo de argumento foi
tecido no Palhal, no Abuí, no Paraná do Abuí, no Juquirizinho, embora essas comunidades
tenham recebido bem as atividades propostas pela equipe do ECQ.
Em outras comunidades como Jamari, Juquirizinho, Mãe Cué e Sagrado Coração de Jesus,
a resistência dos participantes da atividade expressou o receio de pautar decisões que não
encontrassem respaldo na coletividade. Os coordenadores argumentaram que, além do baixo
número de participantes na reunião do ECQ, os moradores não sabiam que teriam que realizar
esse debate específico, de modo que não teriam discutido, antes, internamente e com as
demais comunidades do território. Entendendo que as ações mitigatórias e compensatórias
se relacionam diretamente com as condicionantes do licenciamento ambiental da ZCO, os
comunitários argumentaram que decisões nesse sentido afetarão suas vidas por décadas,
implicando as futuras gerações. Por esse motivo, defenderam que as medidas mitigatórias e
compensatórias devem ser discutidas com mais tempo, serenidade e em reunião geral com
moradores de todos os TQs afetados – ponto que foi reforçado nas comunidades do Curuçá,
do Abuí, do Juquirizinho e outras.
Num momento posterior do ECQ, dedicado ao tratamento de dados primários, cada matriz foi
digitada e, na sequência, foram apuradas as informações prestadas em campo, revisadas as
fontes secundárias pertinentes e sistematizadas as informações prestadas pela MRN, por
intermédio da sua Gerência de Relações Comunitárias (e-mails, slides, mapas e relatórios
produzidos pela STCP). O que se segue é o resultado do cruzamento de todas as fontes –
primárias e secundárias – consultadas no ECQ.
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Os impactos socioambientais esperados do empreendimento de mineração na ZCO incidem
nos meios físico e biótico, e são identificados pelos moradores dos TQs estudados, tanto nas
áreas de moradia quanto nas áreas de uso do território. Em consonância com as percepções
declaradas em campo, eles foram avaliados como positivos, negativos ou ambivalentes
quanto à sua categoria – positivos e negativos, ao mesmo tempo.
Nos próximos capítulos, esses impactos serão apresentados, separadamente, por
comunidade, tendo sido gerada, para cada uma delas, uma matriz.
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2

BOA VISTA

Figura 78: Centro comunitário de Boa Vista.

Denominação: Boa Vista.
Segundo os moradores, a denominação da comunidade advém da sua localização no alto de
um barranco de onde se avistam as duas margens do rio Trombetas. No contexto histórico de
ocupação da região, essa localização era estratégica por permitir aos mocambeiros notar a
aproximação de pessoas estranhas, de modo a se protegerem das diversas expedições de
recaptura de negros fugidos da escravidão, empreendidas no século XIX (Silva, 2016).
O INRC dos Quilombos de Oriximiná observa que essa comunidade também é chamada, em
algumas ocasiões, de Boa Vista Trombetas para se distinguir da comunidade homônima
localizada às margens do rio Cuminá, no Território Quilombola do Erepecuru.
Localização e acesso: Boa Vista é vizinha de Porto Trombetas, limitando-se, ao norte, com
o rio Trombetas e as enseadas do Caripé, Bom Princípio e Patauá; a leste, o igarapé Água
Fria limita-se com Porto Trombetas; ao sul, com a Floresta Nacional Saracá-Taquera; e, a
oeste, com o igarapé Patauá.
A comunidade fica no entorno da Rebio Trombetas, a apenas 2,31km de Porto Trombetas
(MRN, 2016). Da sua margem frontal, praticamente na altura em que os navios abastecidos
de bauxita fazem manobras para retornar a seus lugares de origem, é possível visualizar o
porto de operações da MRN.
Os acessos à localidade se dão por via fluvial, navegando-se o rio Trombetas, ao longo de
todo o ano. As embarcações mais utilizadas como meios de transportes são as canoas, as
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rabetas, as bajaras, os barcos e as lanchas. A viagem entre a sede de Boa Vista e Porto
Trombetas dura cerca de 07 minutos, de lancha; pelo menos o dobro do tempo, de barco; e
em torno de 15 minutos de rabeta. Até Oriximiná, nos barcos de linha que saem de Porto
Trombetas, são cerca de quatro horas de viagem.
O fluxo de embarcações é constante entre Boa Vista e Porto Trombetas: dos moradores que
vão diariamente trabalhar na mineração, dos que fazem comercialização de produtos na
Feirinha, dos jovens da comunidade que estudam na escola Pitágoras, dos pacientes que
buscam atendimento de saúde no hospital e no ambulatório mantidos pela MRN. Em geral,
para esses trânsitos, os moradores usam embarcações individuais com motor do tipo rabeta.
Situação fundiária e sobreposições: Boa Vista foi o primeiro Território Quilombola do Brasil
a receber a titulação definitiva pelo Incra, em 1995, em atendimento ao que prescreve o Artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de
1988. A titulação da área de 1.125,0341ha em nome da Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo Boa Vista (ACRQBV) envolveu atores como: a Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo do Município de Oriximiná (Arqmo); a Igreja
Católica, por intermédio da Comissão Pastoral da Terra; a Comissão Pró-Índio de São Paulo
e a MRN (Alcántara, 2014). Em entrevista concedida em dezembro de 2016, uma antiga
moradora refere-se à titulação como uma conquista na luta por direitos e visibilidade dos
quilombolas diante do Estado e do empreendimento minerário na região:
[...] a Mineração já deu uma ajuda. Não tem, assim, o todo que a gente
precisa, mas ela já deu uma ajuda, inclusive como ela está dando
agora lá para o Alto Trombetas, Abuí, Tapagem, Mãe Cué. Eu falo lá
para eles, eles não acreditam: ”Vocês ficam com as barbas de vocês
de molho, que a mesma coisa que eles estão fazendo para vocês,
aqui, eles já fizeram o dobro no Boa Vista”. Mas eles só fizeram aqui
no Boa Vista melhor depois de nós termos o título da terra. [Antes]
nunca a Mineração respeitou a gente, nunca! A gente sempre era
discriminado pela Mineração, ela só foi ter esse respeito pela gente
depois de nós termos o título das nossas terras. (Informação verbal).
População: Em torno de 155 famílias, de acordo com declarações das lideranças
comunitárias consultadas pelo ECQ em dezembro de 2016. Trata-se de um acréscimo no
número de famílias registrado dez anos atrás (MMA, 2006), como se pode observar abaixo
no quadro de variação populacional obtido a partir de levantamentos anteriores feitos na
comunidade.

Dado de população - Boa Vista
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

140

653

160

616

120

484

155

1000

616

128
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Para 2016, a estimativa do total de habitantes considera a média de 4,8 indivíduos por família,
estabelecida a partir dos referidos levantamentos. Observa-se que, em comparação com
2006, teria havido um acréscimo de 2,05 no número médio de indivíduos por família.
Entretanto, na percepção local, a comunidade contaria com cerca de mil moradores: “No
cadastro [do Incra] a gente tem 150 famílias na comunidade inteira, mas tem muito mais disso
porque tem pessoas que moram em torno da comunidade, que não são cadastrados [...] Aqui
eu acho que tem para mais de mil pessoas, só aqui no Boa Vista” (informação verbal).
Quanto à composição da população local, o MMA observou que:
[...] 39% da comunidade do Boa Vista, se originou na própria
comunidade. Oriximiná apresentou um percentual de 10% dos
comunitários. Boa Vista, Santarém, Abuí, Terra Preta, Tapagem,
Manaus, Sagrado Coração, Jamari, Moura, Gaivota, Óbidos,
Cachoeira Porteira, Cuminã, Sapucuá, Faro, Serrinha, Mussurá, Terra
Santa, Nhamundá, Belterra, Mãe Cué, Jarauacá, Erepecu, Serra do
Papagaio, Varre Vento, São Francisco, Juruti, Acabo e Flechal
apresentaram juntos um percentual aproximado de 52% comunitários
residentes na comunidade do Boa Vista. (MMA, 2006, p.125).
Histórico da ocupação: A ocupação das margens do baixo curso do rio Trombetas por
grupos negros ocorreu em um contexto de dispersão da população dos antigos mocambos
instalados, originalmente, em áreas acima das cachoeiras desse rio. Esse movimento
migratório de numerosas famílias no sentido rio abaixo tomou corpo no contexto de
relaxamento das perseguições aos mocambos até a abolição da escravidão, no fim do século
XIX. A ocupação de Boa Vista, portanto, remontaria a essas migrações, segundo Acevedo e
Castro (1993, p. 182-183).
No movimento de saída das cachoeiras em direção às águas mortas
desse rio, Cachoeira Porteira e depois Tapagem foram os núcleos de
base. O irradiamento da ocupação das margens de rios, lagos e
igarapés chegou até Boa Vista, no ponto extremo “baixando” nesse
continuum geográfico [...]. Pelos registros históricos encontrados, a
comunidade de Boa Vista existe desde fins do século passado [XIX].
Para apoiar sua tese sobre a ocupação local, as autoras remetem aos mais antigos registros
escritos conhecidos sobre Boa Vista, feitos por Henri Coudreau quando percorreu o rio
Trombetas, em 1900. Em suas anotações sobre a passagem pelo local, o viajante francês se
referiu aos negros “que se beneficiavam dos ricos castanhais existentes nas cercanias,
praticavam agricultura e eram conhecidos inclusive pelo cacau que plantavam em
abundância” (Acevedo e Castro, 1993, p, 183).
Os registros da memória coletiva existentes no INRC dos Quilombos de Oriximiná também
sugerem “a existência de Boa Vista desde pelo menos a última década dos 1800” (Iphan,
2014, F11-04, p. 7). O inventário menciona, especificamente, que
de acordo com a quilombola Elzanira Gonçalves Santos, o núcleo de
povoamento que deu origem à comunidade foi estabelecido por
[Antônio] Honório dos Santos, que fugiu da escravidão para o
município de Alenquer e de lá para a localidade. Segunda ela, esse
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senhor fundou a comunidade e deu-lhe o nome atual “por ser um lugar
de muita visão. Diziam os contos que ele contava, que ele subia no
galho de uma árvore e de lá ele tinha uma boa visão. Pra todos os
lados que ele olhasse, ele enxergava bem, e é verdade”. (Iphan, 2014,
F11-04, p. 7).
Alguns autores defendem que Boa Vista teria se originado na segunda metade do século XIX,
mais precisamente em 1838 (Santos, 2012; Archanjo, 2015; Silva, 2016), embora concordem
que o marco da ocupação tenha sido “a chegada de Antônio Honório dos Santos e Maria José
da Conceição, negros que fugiram das fazendas de gado e cacau localizadas em Santarém”
(Santos, 2012, p. 34). Segundo José dos Santos, neto desse casal, “(...) foi esse Antônio
Honório que morô aqui, e deu esse nome de Boa Vista, porque fazia uma vista longa, tanto
pra baixo como pra cima” (Archanjo, 2015, p. 24). Em entrevista a Archanjo, ele declarou:
(...) meus avós num eram daqui. [De onde eram seus avós?] Eles
dizem que vieram daí, do rumo da África. Eles vieram curridos do
tempo da escravidão. Vieram para as fazendas de Santarém, de
Santarém se espalharam, uns foi pra Alenquer, outros veio pra cá pro
Trombetas. Teve quilombo que foi pra Porteira [Cachoeira Porteira], e
assim, eles foram se espalhando, e o meu avô ficou puraqui por Boa
Vista. (Archanjo, 2015, p. 24).
Outra neta do casal, Marina dos Santos, complementou memórias da família e da formação
da comunidade Boa Vista para a mesma pesquisadora:
(...) ele [seu pai] disse que a mãe da mamãe inda foi escrava. Ela tinha
sinal da corrente que era presa aqui [apontando para o tornozelo], ela
tinha muito medo. Meu avô chamava Antônio Honório dos Santos, ele
[seu pai] disse que eles [os avós maternos] foro escravo. Eles fugiro
pra cá fomaro, tivero minha mãe, a minha mãe era Francisca Paula,
[seus tios:] Maria Glória, Secundino, Joaquim, Balbino, [Cazuza, Maria
Ludomira], meu avô era ele Antônio Honório dos Santos e minha vó
era Maria José dos Santos. Então, eles formaro esse quilombo [Boa
Vista] e ficaro tendo filho aqui, e fazendo plantação aí, qualquer coisa,
que eles nem Oriximiná eles iam, eles passavo pra Óbitos, pra não
saber que tinha esse quilombo aqui. (Archanjo, 2015, p, 25).
De acordo com o INRC, “Boa Vista era constituída originalmente por um núcleo de oito famílias
que sobreviviam da agricultura, da pesca e do extrativismo da castanha e madeira” (Iphan,
2014, F11-04, p. 7), e assim permaneceu durante algumas décadas do século XX. Dizem os
moradores que, até os anos 1970, a comunidade era formada quase exclusivamente pelos
negros descendentes daquelas famílias, que tinham ascendentes na comunidade quilombola
Tapagem, situada rio acima. Zuleide Viana dos Santos, uma das quilombolas que vieram
dessa comunidade, ainda conta sobre as oito famílias que conheceu ao chegar a Boa Vista,
em 1972:
Quando cheguei para cá para o Boa Vista, era uma localidade que já
existiam oito famílias quilombolas. Quando cheguei para cá já existiam
essas famílias, que era a família Santos, do meu marido. Eu cheguei
para cá em 72. A mineração ainda estava começando. Nesse mesmo
lugar, quando cheguei para cá, aqui vivia mais era de roça, extraindo
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castanha, madeira, principalmente itaúba, que eles entravam na mata,
tirava aquelas no machado, era tudo de machado e a gente vivia disso.
(Informação verbal).
Com a instalação do empreendimento minerário na região e a construção do núcleo urbano
de Porto Trombetas, em 1976, Boa Vista passaria a funcionar como um polo de atração de
migrantes de diversas localidades, inclusive quilombolas de outras áreas do Trombetas e de
Oriximiná, por ser a comunidade mais próxima da chamada “cidade da mineração”.
Em paralelo ao crescimento populacional, a comunidade de Boa Vista vivenciou, logo após a
instalação da mineração, precisamente em 1979, o processo de criação da Reserva Biológica
do Trombetas. Para os quilombolas, a Rebio significou a instauração de proibições de acesso
a áreas e restrições de uso de recursos naturais que faziam parte das práticas de subsistência
locais. Dez anos mais tarde, essas restrições seriam agravadas pela criação da Floresta
Nacional de Saracá-Taquera.
Note-se que os eventos de chegada desses dois atores – Unidade de Conservação e MRN –
ao cenário regional ocorreram em pequeníssimo intervalo temporal e concorreram, de uma
forma ou de outra, para restringir a liberdade de trânsito e exploração dos recursos dos quais
até então dependiam os quilombolas, impactando negativamente no modo de vida e cultura
local. É frequente, portanto, que os sujeitos afetados por ambos os vejam como partes de um
mesmo processo. Alguns, mais criticamente, entendem que a criação das UCs faz parte do
próprio projeto minerador, garantindo reservas de terras para exploração de bauxita, numa
estratégia que reúne governo e iniciativa privada.
Eu quero dizer para vocês o seguinte: hoje só tem Ibama porque tem
Mineração Rio do Norte. Quando a mineradora se instalou aqui, e
tiraram toda estrutura econômica e social da comunidade Boa Vista,
como assim? Vinha regatão, vou já citar por nome: Zé Baixinho
encostava no porto aqui do pai dele. Eles [mineradores] vinham com
uma lancha 135 e expulsavam. Como era ilegal eles fazerem isso, eles
não tinham como, justamente eles [governo] trouxeram, em 79, eles
criaram a Reserva Biológica e se instalou dentro do próprio projeto.
Que justamente essa proibição que a mineração fazia, hoje o Ibama
faz. (Informação verbal).
Diante dos conflitos e das pressões ambientais e territoriais vivenciados a partir de fins dos
anos 1970, os moradores de Boa Vista adotaram formas de organização coletiva para buscar
a garantia de direitos. Nesse processo, incentivado pela Igreja Católica, ocorreu a fundação
oficial da comunidade, em fins dos anos 1980, como informa o INRC dos Quilombos de
Oriximiná:
Segundo Maria Zuleide Viana dos Santos, a fundação da comunidade
ocorreu num dia 17 de abril, durante a Semana Santa de um ano que
não se soube precisar. Um padre chamado Francisco, vindo de
Óbidos, realizou uma missa debaixo de um cajueiro, benzeu o local e
assim oficializou a fundação da comunidade: “depois da vinda do
padre é que ela se tornou se uma comunidade jurídica mesmo
assinada pela igreja”. (Iphan, 2014, F11-04, p. 7).
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Nesse movimento, foram erigidas a capela e as primeiras construções de uso coletivo. São
José foi adotado como padroeiro de Boa Vista, e a família Honório doou uma imagem do santo
para pôr na sede religiosa da comunidade.
Tinha São José. Ainda existe esse São José, que era deles mesmo,
que era da velha Francisca. São José, ela deu o São José pra colocar
dentro da igreja aí. Depois que o Seu Manoel veio, ele trouxe um São
José grande pra botar lá dentro da igreja, mas o pequeno sempre
acompanha. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 24).
Dando sequência às lutas por direitos, com apoio da Arqmo, a comunidade quilombola de Boa
Vista obteve, em 1995, a titulação do seu território conforme nos termos do ADCT nº 68 da
Constituição Federal de 1988. O fato foi, sem dúvida, importante, mas, com um território de
apenas 1.125,9341 hectares rodeados pela mineração e pelas UCs, a comunidade não logrou
êxito, após a titulação, em estabelecer formas de permanência na região mais autônomas em
relação ao núcleo urbano de Porto Trombetas. A exiguidade do TQ, segundo o INRC,
[...] restringe sobremaneira a realização das atividades agroextrativas
que caracterizam a economia tradicional das comunidades
quilombolas do município – como a coleta de castanha, a extração de
copaíba, a agricultura de subsistência, a pesca e a caça, por exemplo.
Tais atividades, para se desenvolverem de forma a conciliarem a
conservação dos recursos naturais com o atendimento das demandas
sociais, requerem amplas extensões de terras, florestas e rios. Como
o território de Boa Vista é exíguo, o desenvolvimento dessas
atividades fica comprometido, obrigando os moradores a buscarem
outros meios de subsistência fora da economia tradicional praticada
por seus parentes em outras localidades do Trombetas. Por outro lado,
é grande a demanda de mão-de-obra pouco qualificada e barata para
serviços braçais na cidade administrada pela Mineração Rio do Norte.
(Iphan, 2014, F11-04, p. 2).
Assim, em meio à década de 1990, já era notório o envolvimento da comunidade quilombola
com a vida urbana de Porto Trombetas. Para Acevedo e Castro, Boa Vista havia, então, se
tornado a antítese da comunidade negra na Amazônia, por não guardar as práticas
tradicionais das populações quilombolas da região.
Para os que passam, simplesmente é um beiradão [...]. A tela pintada
é de uma favela ribeirinha. Perdeu a unidade com a floresta, o rio, os
ventos, os pássaros, enfim a cultura extrativista, visível nos restos de
material recolhidos na MRN para construção de seus barracos, mas
também na dependência do salário (...). (Acevedo e Castro, 1993, p.
196).
Em 2013, no mesmo sentido, o INRC dos Quilombos de Oriximiná enfatiza que o “grau de
interferência de modos de vida urbanos – caracterizados pelo trabalho assalariado, pela
economia monetizada e pelo alto consumo de bens industrializados, entre outros aspectos –
se faz sentir nesta localidade mais forte que em qualquer outra pesquisada” (Iphan, 2014,
F11-04, p. 2). Com efeito, atualmente, a comunidade de Boa Vista apresenta diferenças
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paradigmáticas em relação às demais comunidades pesquisadas no ECQ, tanto quanto ao
modo de vida e à cultura, quanto à relação com o território e a atividade de mineração.
A esse respeito, ressalta-se o fato de que a maioria das famílias locais depende
economicamente da MRN, e os comunitários vivenciam a dinâmica do trabalho assalariado
em um sistema que, em função da jornada diária, os afasta cada vez mais da economia
agroextrativa que trazem do passado e que, ainda hoje, caracteriza a maior parte das
comunidades quilombolas do Trombetas (Silva, 2016). Os próprios moradores de Boa Vista
comentam:
Olha, a nossa vivência mudou completamente a cultura. A cultura do
povo de Boa Vista é muito diferente do que das outras comunidades
mais distantes. Aqui a gente muitas vezes a gente já leva até crítica
das outras comunidades porque a gente é remanescente de quilombo,
a gente é o negro e tem muitas pessoas aqui da Boa Vista que não
quer nem ser negro, a influência é muito grande, muitas coisas que a
gente fala, eles nem acreditam, só acreditam mais no que eles vejam
lá e a juventude então, meu Deus. (Informação verbal).
Para facilitar sua inserção em vagas de trabalho na MRN e suas prestadoras de serviços, os
moradores do Boa Vista criaram, em 1996, a Cooperativa de Trabalho da Comunidade Boa
Vista, a Cooperboa. Desde sua concepção, essa cooperativa manteve ligação direta com o
projeto minerador, não só porque a MRN foi a principal apoiadora de sua fundação, mas
também porque ele lhe surgiu como a única opção de trabalho em um contexto de restrições
às práticas agroextrativistas imputadas pelas UCs. Uma das atuais diretoras da Cooperboa
explica a origem da entidade:
A cooperativa foi fundada em 13 de julho de 96, com o apoio da
Mineração Rio do Norte. Naquela época, os ribeirinhos e quilombolas
trabalhavam muito com castanha, então, para ter acesso dentro de
Trombetas, a mineração resolveu fazer um cadastro da população
mais próxima do Boa Vista. Com o tempo e conversa nem todos
tinham condições de trabalhar nas empreiteiras por causa de estudo,
formação, aí, juntamente com a mineração, eles ajudaram a organizar
para a gente ter o nosso próprio negócio. Aí foi a formação da
cooperativa. (Informação verbal).
Com o passar do tempo, a cooperativa tornou-se a principal estratégia de trabalho dos
moradores de Boa Vista, já inseridos em uma economia visivelmente monetizada. A geração
de renda monetária se tornou uma das principais preocupações das famílias locais, que
adquiriram novos padrões de consumo.

Cronologia da ocupação
Data
Fim do
século XIX
1976
1979

Evento
Início do descenso dos mocambeiros do alto das cachoeiras para as zonas
mais baixas do rio.
Construção do núcleo urbano de Porto Trombetas (MRN, 2016), fator de
atração populacional para Boa Vista.
Criação da Rebio Trombetas.
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1989
1989
1994
1995
1996

Criação da Flona Saracá-Taquera.
Fundação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo
do Município de Oriximiná (Arqmo).
Fundação da Associação da Comunidade Remanescente de Quilombo Boa
Vista (ACRQBV).
Titulação do Território Quilombola Boa Vista por meio da portaria nº 307/95
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Fundação da Cooperboa.

Organização social e política: A comunidade Boa Vista é representada pela Associação da
Comunidade Remanescente de Quilombo Boa Vista (ACRQBV), fundada em 1994. Essa
entidade, por sua vez, é filiada à Arqmo.
Atualmente o coordenador da comunidade Boa Vista é Aildo Viana dos Santos, que responde
perante associações locais, órgãos públicos e organizações privadas, e pela interlocução com
diferentes sujeitos que recorrem a ela.
No plano do trabalho, a Cooperativa de Trabalho da Comunidade Boa Vista, a Cooperboa,
desempenha um papel importante dentro e fora da comunidade.
Infraestrutura:

Boa

Vista

apresenta

características

singulares,

distinguindo-se

significativamente das demais comunidades quilombolas situadas nas margens do rio
Trombetas. A proximidade de Porto Trombetas, neste sentido, traz vantagens como a maior
mobilidade dos moradores (devido ao acesso facilitado e mais rápido aos barcos de linha) e
a captação de sinal de telefonia celular e internet em alguns pontos da comunidade. Além
disso, os moradores de Boa Vista, pelas relações próximas que mantêm com a mineradora,
estão incluídos no cadastro de usuários dos serviços de saúde que a empresa oferece em
Porto Trombetas (hospital e ambulatório) e podem matricular seus filhos no colégio Pitágoras,
também mantido pela MRN. Por outro lado, a comunidade não tem acesso à energia elétrica,
exceto a produzida por geradores a diesel; e também consome água sem tratamento, assim
como as demais situadas rio acima, com o agravante de que se trata – segundo os moradores
– de uma água de pior qualidade, poluída. Mais adiante, nos próximos parágrafos deste tópico
e dos dois seguintes serão dados mais detalhes a respeito da infraestrutura da comunidade,
que se modificou bastante em relação a um passado relativamente próximo, da década de
1970.
Em relação às construções hoje existentes em Boa Vista, nota-se a coexistência de dois
padrões: um, mais antigo, caracterizado pelas primeiras moradias levantadas em madeira
com cobertura de palha de ubim, hoje substituída por telhas de amianto; e outro, mais recente,
em que predomina o uso de alvenaria com telhados de amianto ou cerâmica. Conforme um
levantamento socioeconômico de 2014, a distribuição socioespacial dessas construções é
heterogênea: “Há locais [em] que os domicílios estão aglomerados, como no centro da
comunidade onde há a igreja católica e salão comunitário” (STCP, 2014, p. 4.21); e outros em
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que as residências são mais esparsas. Sobre a área do centro comunitário, a quilombola
Marina dos Santos relembra:
Isso aqui, não tinha aberto isso aqui, nadinha, a gente chamava isso
aqui laguinho. Não tem aquelas árvores lá? Meu pai pegava tambaqui
bem ali, ele botava espinhel e pegava, quando ele chegava em casa
dizia: “Olha, peguei bem ali no laguinho”. Chamava laguinho... Vem
andando, assim, vai até a roça. Eu fazia roça, mas não tinha igreja
aqui, não tinha nada... Tudo enche, chega até naquela mangueira de
lá. A escola era..., eu até fui professora, alfabetizei as crianças de
prezinho. Depois foi mais evoluindo, já foi outros professores. A gente
fazia o culto lá numa parada do meu pai, o culto dominical, que sempre
tem do católico. Agora tem a igrejinha aí, a capelinha, o padre vem, é
diferente, os catequistas só vão só ajudar. E assim, e era muito... Não
tinha... agente de saúde, não tinha o médico, tinha que ser em
Oriximiná. (Informação verbal).
Atualmente, no centro comunitário existem barracão, cozinha, bar, igrejas católica e
evangélica, e escola. Além disso, não muito distante do centro comunitário existe o Espaço
Cultural Konduri, destinado à produção e à exposição de peças de cerâmica confeccionadas
por moradores.
A energia elétrica que abastece praticamente todas as edificações da comunidade é
produzida por geradores particulares e por um gerador comunitário. Esse último, doado pela
prefeitura de Oriximiná, fica no centro comunitário e atende os espaços de uso coletivo e
grande parte das residências. Com frequência, de acordo com os moradores, o equipamento
deixa de funcionar, seja por causa de defeitos ou por falta de combustível. Em relação a isso,
a MRN informa ceder mensalmente 1200 litros de óleo diesel para comunidade (MRN, 2016),
mas moradores refutam que a doação não passa de 400 litros e declaram o desejo de ver a
comunidade atendida pela rede de distribuição da energia que é produzida pela própria
mineradora em Porto Trombetas.
É o que mais piora para nós aqui é água e energia, nós temos
prioridade mais de água e energia. Nós temos um motorzinho aqui,
agora quebrou o novo, não tem do grande que vem o óleo dali. Nós
não temos energia que eles têm [MRN], energia só esse... O gerador
é nosso, prefeito que deu, está tudo quebrado e nós estamos aqui no
escuro. Se fosse uma parceria boa, ela [MRN] daria para nós uma
energia para cá. Que energia [de] óleo diesel, 400 litros de óleo diesel,
não dá para um mês. (Informação verbal).
Em relação ao abastecimento de água, as principais fontes usadas pelos comunitários são o
rio Trombetas e o igarapé Água Fria, incluindo o laguinho que se forma na frente da
comunidade no período de cheia. Microssistemas acionados por bombas movidas a
combustível abastecem as caixas d’água de algumas casas da comunidade e distribuem a
água, sem qualquer tipo de tratamento, para as casas através de encanamentos.
Os nossos microssistemas de água pegam tudo aqui, dentro desse
igarapé do Água Fria, porque a nossa área não presta. Muito cheia,
não presta; quando não está no aço, está no sal. É totalmente
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complicado aqui esse nosso território, porque nós moramos em cima
do minério, da riqueza [...]. Mas nós ficamos muito tementes. Esse rio,
no Água Fria tem um ponto de banho, um igarapé. A mineração entrou
aí, era muito bonito, não tinha bauxita dentro, lógico que não tinha, não
estavam extraindo, mas agora só é mesmo [bauxita]. (Informação
verbal).
A queixa e preocupação da comunidade refere-se à qualidade dessa água, que, segundo
dizem, tem resíduos de bauxita que provocam doenças e coceiras na pele. Por esse motivo,
quando possível, os moradores optam por cavar poços artesianos ou pegam água em bicas
de Porto Trombetas para trazer para casa.
Agora, a água pega num poço que tem lá no Água Fria, que vem para
cá, mas não é para todos. Chega até aqui. E no dia que tiver óleo
diesel! No dia que tiver óleo diesel eu mando para lá, a pessoa liga a
bomba e vem [água] para mim, mas tem umas irmãs da minha idade,
da turma dos idosos, que não chega... Elas são da minha idade, uma
tem 62, outra tem 66, a outra tem 69 anos... Então, não chega água
para lá, chega até aqui. Às vezes ela vem buscar aqui, então quando
não dá de ter aqui, a gente vai buscar lá na torneira da mineração. O
pessoal pega rabeta, aí pega água lá, entendeu? Então tem coisas
que nós precisamos, muito, muito mesmo...muita coisa fica pendente.
É nesse sentido, é como falei para você, a gente sente muita falta de
fazer parceria com energia e água. (Informação verbal).
Observa-se, atualmente, que muitas casas possuem sanitários construídos na área do quintal,
com fossas abertas no chão, como ocorre na maioria das comunidades quilombolas do
Trombetas. No entanto, têm crescido progressivamente o número de domicílios dotados de
banheiros de alvenaria em seu interior.
Os resíduos sólidos são, em parte, enterrados em valas; o restante segue para Porto
Trombetas.
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Energia

Lixo

Água

Gerador
comunitário
e geradores
individuais
em
algumas
residências.

Enterrado ou
encaminhado
para
Trombetas

Retirada direto
do rio ou
igarapé;
microssistemas;
abastecimento
em torneiras de
Porto
Trombetas;
poço artesiano.

Escola

ACS

Na
Não há.
comunidade
existe o
Nível
fundamental
até o 5º ano;
o restante
do ensino
fundamental
é cursado
no Ajudante
(quando não
cadastrado);
a partir do 6º
ano e nível
médio em
Porto
Trombetas,
quando
cadastrado
e em idade
escolar
compatível.

Comunicação

Centro
comunitário

Há sinal de
telefonia
celular e
internet em
vários pontos
da
comunidade;
telefone rural,
rádio e TV.

Barracão
comunitário,
cozinha
comunitária,
Igreja de
São José.

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Campo de
Barco
futebol e
individual e
sede
de linha.
comunitária.

Espaços de
trabalho
comunitário

Espaço
Cultural
Konduri.
Casa de
farinha
comunitária
desativada.
Criatório de
peixe
desativado.
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Educação: Desde 1991 o ensino foi municipalizado na localidade, e a comunidade de Boa
Vista passou a ser atendida por uma escola municipal.
Atualmente, existe a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José - Boa Vista, que
oferece de 1º ao 5º ano do ensino fundamental, atendendo, ainda, alunos provenientes de
outras comunidades do Trombetas. Em 2016, a escola teve 29 alunos matriculados na
educação infantil, 10 alunos no 1º ano, 8 alunos no 2º ano, 10 alunos no 3º ano, 6 alunos no
4º ano e 6 alunos no 5º ano, totalizando 69 crianças atendidas pela escola. O quadro de
funcionários conta com 1 coordenador educacional, 5 professores e 3 funcionárias de serviços
gerais (Semed, 2016). Segundo o INRC dos Quilombos de Oriximiná,
hoje a escola conta com prédio em alvenaria, água encanada
[desativada no momento de realização deste relatório], sanitário,
transporte escolar, merenda para todos os alunos e cerca de 10
professores. No passado, porém, funcionava numa construção de
palha com apoio de alguns professores contratados pela MRN e, como
merenda, servia apenas pão e suco às crianças. (Iphan, 2014, F1104, p. 5).
A segunda etapa do nível fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, é cursada na Escola Novo
Israel, que fica na comunidade vizinha Lago do Ajudante, ou, segundo o INRC, “podem
frequentar a escola Professor Jonathas Ponte Athias, em Porto Trombetas” (Iphan, 2014, F1104, p. 5). Nesse caso, a mineradora também disponibiliza transporte escolar para os alunos
por meio da Coopbarcos.
Aqui é até a quinta série. Quando eles estão na quinta série, eles
passam para Trombetas, todos eles têm direito. Esse direito custou a
sair, mas, até agora, ainda não cortaram. Eles querem estudar, eles
querem estudar! Os jovens, eles estão para estudar para eles
pegarem um nível melhor. Eles querem ser um funcionário, mas um
funcionário, diz a minha filha, “da sala fria”. (Informação verbal).
Para estudar o nível médio, os alunos podem ir para o colégio Pitágoras, em Porto Trombetas,
onde têm acesso franqueado pela MRN. Quando concluem o nível médio, os egressos do
colégio Pitágoras que passam para cursos universitários da rede pública estadual ou federal
recebem bolsas de estudo da MRN. No que tange à educação, a moradora Marina dos Santos
entende que a mineradora lhes dá prioridade:
Eles [MRN] dão prioridade no estudo aqui. No quinto ano vai para lá,
aí, vai, vai, vai até uma faculdade. Eles levam. Depois, o aluno que
pratica bem, estuda direitinho, ganha bolsa, aí eles vão: se for para
Manaus, vai para Manaus; se for para Belém, vai para Belém. O aluno
escolhe onde ele vai fazer a faculdade, né? Isso aí eles fazem [...] eu
fiz só o fundamental, só um pedacinho. (Informação verbal).
À exceção do ensino oferecido no Pitágoras, os egressos do nível fundamental em Boa Vista
só têm opções de continuar os estudos em Oriximiná, pois não existe escola pública de nível
médio na região. Nem mesmo o EJA, que foi criado em 2014 em algumas comunidades
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quilombolas do Trombetas, atinge moradores do Boa Vista. Nesse sentido, muitos reivindicam
do Estado e da MRN mais investimentos em educação básica e cursos técnicos e
profissionalizantes, para não terem que sair de casa para estudar: “Eles [jovens] querem
estudar, se formar e, se puderem, trabalhar por aqui” (informação verbal).
Saúde: Os moradores do Território Quilombola do Boa Vista não dispõem de serviços de
saúde na localidade, nem mesmo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), função que
antigamente era exercida pela comunitária Marina dos Santos: “Agora não tem mais [Agente
de Saúde], eu saí para me aposentar e não entrou mais ninguém. Todas as comunidades
têm, só falta aqui, não sei porque o pessoal foi lá, fez curso, mas não atuaram” (informação
verbal). Marina lamenta que não tenha um ACS na comunidade porque mudanças
importantes aconteceram devido à atenção continuada que esse agente dava aos moradores.
Ela cita, especialmente, o acompanhamento das mulheres grávidas, dos bebês e crianças
que eram frequentemente acometidos por disenteria e desidratação.
A alimentação era diferente também, as mulheres não eram
incentivadas, não tinham instrução para cuidar do bebê. Muito porque
tinha meninas que engravidavam com 13 anos, estavam
inexperientes, não tinham experiência ainda, mas depois, não. Depois,
com agente de saúde, eles traziam soro, ensinavam elas como era. Aí
depois parou, porque eu saí, e não entraram, não entrou mais gente.
(Informação verbal).
Atualmente, para todo tipo de cuidado em saúde os moradores de Boa Vista dependem de
Porto Trombetas ou Oriximiná. Porém, nesse aspecto, gozam de uma situação especial diante
das demais comunidades quilombolas do rio Trombetas, por estarem incluídos no cadastro
que dá acesso a atendimento de saúde no hospital e no ambulatório mantidos pela MRN.
Com o benefício cobiçado pelos quilombolas de outras localidades, eles podem ter
atendimentos de emergência e ambulatoriais, além de exames laboratoriais, nas
dependências da MRN.
Na opinião dos comunitários ouvidos pelo ECQ em Boa Vista, os serviços de saúde prestados
na MRN têm qualidade superior ao da rede pública. Assim mesmo, alguns julgaram que os
cuidados que recebem hoje pioraram em relação ao passado próximo, porque têm se
restringido aos atendimentos de emergência, após os quais os doentes são destinados a
Oriximiná para receber atendimento precário no hospital do município.
É bem difícil eu estar no hospital da Mineração. Eu levava bastantes
pessoas lá para ajudar eles a serem atendidos melhor, mas agora eles
não têm um atendimento capaz, não atendem mesmo as pessoas
bem. Olha, eles atendem os primeiros socorros. Nem bem atendem,
eles já mandam para Oriximiná. Oriximiná que cuida de tudo, aí manda
para Oriximiná. Oriximiná já entuba, manda para Santarém, vem de
Santarém já com a mão cruzada dentro de uma urna. Feliz daquele
que vai e ainda volta com os pés. No mais, é assim. Quando atende,
é para demorar mais um pouco aí por baixo de pressão, as famílias se
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reúnem, fazem aquela pressão lá, ainda tem um tratamento melhor.
Tira disso, não é mais aquela mineração de quando chegou, quando
estava querendo chegar no produto da terra. Eles tratavam melhor do
povo. Hoje quem já..., já estão terminando, não tem mais nada, aí cada
um que se vire, é um por si e Deus por todos. (Informação verbal).
Segundo os moradores, a comunidade não é abrangida pelo projeto Quilombo, por meio do
qual a MRN, em parceria com a Fundação Esperança, disponibiliza atendimentos mensais de
médicos, exames laboratoriais, conscientização e formação de agentes de saúde para as
demais comunidades quilombolas do Trombetas. No entanto, a comunidade é alvo de ações
de prevenção de doenças, a exemplo de palestras: “É para a gente prevenir. O ginecologista,
de vez em quando, faz o preventivo nas mulheres porque tem DST’s, então eles passam para
nós de vez em quando. Inclusive, anteontem passaram aqui, a equipe dos médicos, eles
estavam fazendo a palestra do DST” (informação verbal).
As enfermidades mais comuns, atualmente, afetam o sistema respiratório, o trato digestivo e
urinário, e a pele, e são, frequentemente, atribuídas pelos moradores à fumaça exalada das
operações da MRN, à água do entorno da comunidade, supostamente contaminada por
bauxita e resíduos da mineração, e ao tipo de alimentação que hoje se consome. Gripes,
pneumonia, diarreias, vômitos, irritações alimentares, anemia, pressão alta, infecções
intestinais e urinárias são as queixas mais comuns.
[...] a falta daquela alimentação mais saudável, porque hoje... A gente
não era acostumado a comer essas comidas com muito hormônio.
Hoje, essa coisa que a gente come, é frango, é carne, tudo tem
hormônio, tudo! Dizia a minha mãe que, hoje, tudo que a gente come
é envenenado, não tem mais nada sem veneno. Antes a gente comia...
tudo era comida boa, carne, o peixe era bom, tudo era bom. Hoje, além
de ter hormônio, ainda tem o gelo, tira toda a sustância da comida. A
gente vê, as pessoas... a modo que tufam, ficam a modo assim tufado.
Isso tudo é hormônio porque come demais essas comidas.
(Informação verbal).
Entretanto, em reunião do ECQ em Boa Vista – e até em outras comunidades pesquisadas,
onde a ela se referiram como modelo do que não querem viver – foi citado o número crescente
de casos de câncer, derrame, DSTs e Aids entre a população local.
Apesar da forte dependência atual em relação aos tratamentos fornecidos no sistema oficial
de saúde em Porto Trombetas, principalmente, e em Oriximiná, subsidiariamente, alguns
moradores, sobretudo os mais idosos, preservam conhecimentos tradicionais associados a
recursos naturais aplicáveis em práticas de cura. Essas pessoas contam que, no passado, as
doenças eram curadas só com remédios feitos a partir das ervas e produtos retirados da
floresta e ritos de benzeção.
O quebra-pedra é bom para infecção [...]. Arruda, que é remédio muito
bom para tudo [...]. O jacamim branco..., o jambu, faz o chá e toma,
para fígado; o peão-branco que é bom para diarreia [...]. O mastruz
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com leite é muito bom para sinusite. O manjericão que é bom para
negócio de quebranto. Quando a criança não se agrada muito, está
tudo por aí, aí você pega o galho dele, faz o chá para ele tomar e benze
com aquele pedacinho de rama. É bom para banho também, para a
gente quando está com o corpo meio sujo. O boldo é para estômago.
A unha-de-gato que é para infecção.... Tem o emenda-osso [...]. Tem
ainda o apeí, que justamente é uma plantinha que tem [...]. O amorcrescido que é para o fígado. Tem a casca de uxi ou quinarana que é
para infecção, diarreia. Tem a banha de tartaruga, banha de sucuriju...
Banha de pirarara, também é remédio, para inchaço é muito bom,
passa no inchaço. E para cicatrizar ferimento, e tomar também a
banha, mas é ruim. (Informação verbal).
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais da comunidade do Boa Vista são o
rio Trombetas e todos os seus furos, atalhos, igarapés e lagos, bem como as estradas, os
picos e picadas, que configuram ou conduzem aos espaços utilizados pelos moradores para
realização das atividades cotidianas.
Marcos edificados da comunidade: O Território de Boa Vista possui diversas edificações
como as casas, podendo-se encontrar construções de madeiras de ubim, como as mais
antigas e também as mais recentes casas de alvenaria, com telhas de amianto ou de barro.
Uma importante edificação da comunidade é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa
Vista, construída no padrão de alvenaria com telhas de barro. Outras edificações da
comunidade são a Igreja de São José, o barracão comunitário e a cozinha comunitária, todos
construídos também no padrão de alvenaria. Uma edificação advinda de um projeto da
Mineração Rio do Norte com o Museu Emilio Goeldi em meados da década de 1990 é o
Espaço Cultural Konduri, que é destinado ao incentivo e produção do artesanato de barro na
comunidade é construído no terreno da casa de dona Zuleide Viana dos Santos.
Além disso, tem ainda as casas de motor de luz, as duas igrejas evangélicas, os dois campos
de futebol, a sede comunitária e as duas caixas d’água. As reformas e construções das
edificações da comunidade ocorrem apoiadas tanto pela Prefeitura Municipal de Oriximiná,
quanto pela MRN, responsável pela reforma em várias edificações da comunidade, como no
barracão e na cozinha comunitária, em geral para a prestação desses serviços, a MRN utiliza
a mão de obra da cooperativa local (Cooperboa).
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Figura 79: Escola Municipal de Ensino
Fundamental Boa Vista.

Figura 80: Igreja de São José, em Boa
Vista.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Figura 81: Barracão comunitário de Boa
Vista.

Figura 82: Espaço Cultural Konduri, em
Boa Vista.

Foto: Alexandre Rocha, 26/12/2016.

Foto: Mariana Feijó, 12/12/2016.

Outros pontos de referência: Além dos espaços delimitados dentro da comunidade, pontos
de referências importantes para os quilombolas de Boa Vista estão em Porto Trombetas e nas
comunidade do Moura e do Lago do Ajudante.
Em Porto Trombetas, especificamente nas instalações da mineração, trabalha grande parte
da população economicamente ativa de Boa Vista. Lá também os moradores dessa
comunidade frequentam o hospital, o ambulatório, a feira, o supermercado, bancos e
comércios, além do colégio Pitágoras, no caso dos alunos do ensino médio. No Lago do
Ajudante, as crianças de Boa Vista cursam o nível fundamental do 5º ao 9º ano, na Escola
Novo Israel.
O INRC dos quilombos de Oriximiná assinala que o porto da cidade mineradora, cujas
instalações se avistam desde Boa Vista, “interfere sobremaneira em sua paisagem e na vida
cotidiana da comunidade. Além dos impactos ao meio físico, o porto tornou-se atrativo de
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fluxos migratórios que contribuíram para a formação de ‘beiradões’ favelizados nas áreas de
entorno, inclusive na comunidade” (Iphan, 2014, F11-04, p. 6-7).
Atividades produtivas e renda: Atualmente, a principal fonte de renda dos moradores de
Boa Vista é a mineração, e a maior parte dos indivíduos economicamente ativos da
comunidade trabalha em Porto Trombetas, nas dependências da MRN. Alguns são
empregados da própria mineradora, mas a maioria presta serviços a ela por intermédio da
Cooperboa, a cooperativa criada em 1996 com apoio da MRN.
A Cooperboa tem, hoje, um quadro de 170 cooperados, oriundos de diferentes localidades,
mas, majoritariamente da própria comunidade Boa Vista. Entre os cooperados há homens e
mulheres, sendo estas em menor número, devido à natureza dos serviços prestados: direção
de veículos, operação de máquinas, mecânica, capina, limpeza de prédios e dos escritórios,
e acompanhamento de técnicos na mata para as atividades de pesquisa e monitoramento. De
acordo com Zuleide dos Santos, os comunitários trabalham, principalmente, em serviços
gerais.
Tudo, tudo. Eles fazem tudo, é de privada a escritório. É limpeza [...].
Daqueles que entendem um pouco de computador, ele vai fazer
aquele trabalho lá, já prestar trabalho para a empresa, para a
Mineração, que na verdade a Cooperboa é uma prestadora de
trabalho para as empresas... não é só para a Mineração, é para a GR,
para todas as empresas que estão lá dentro. (Informação verbal).
Para alguns comunitários, a atual dependência da Cooperboa em relação à mineradora
corresponde a um desvirtuamento de seu objetivo original, que seria apoiar as atividades
produtivas da própria comunidade.
A gente criou essa cooperativa... ela era para comercializar. Por quê?
A gente projetou o Boa Vista a longo e curto prazo. Como assim? A
curto prazo a gente pegou um dinheiro do Governo Federal para
investir na agricultura. Quando eles [MRN] viram que a gente produziu
14 mil mudas de todas as espécies frutíferas, que era para a gente
fazer o comércio, ela [MRN] disse para vender a farinha mais caro,
qualificada. Eles [MRN] vieram, fizeram uma casa de farinha [...] com
um motor, um forno e uma prensa manual, que era só para dizer que
era uma casa de farinha. Fazia pouca diferença de um braço, só
mesmo era o forno ali que era motorizado. Mas aí ela tirou, deu a
rasteira assim no manso: “Vai para a cooperativa de trabalho”. E todo
mundo... Quem não quer uma diária lá? Mas ele sai como ele entrou,
que ele não tem indenização, cooperativa é para curto prazo, para se
resolver coisa rápida, não é para você viver da cooperativa, a gente é
obrigado. (Informação verbal).
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Figura 83: Sede da CooperBoa em Porto Trombetas.

Foto: Alexandre Rocha, 15/12/2016.
As principais queixas dos moradores em relação ao tipo de trabalho que a cooperativa oferece
recaem sobre o caráter temporário dos serviços, a falta de carteira assinada e de garantias
trabalhistas, sobretudo diante da perspectiva de que, quando findarem as jazidas de bauxita,
a empresa deixará a região e, com ela, cessarão todas as atividades que geram trabalho e
renda para os moradores.
Faz aquele trabalho. Quando chega, assim, por três dias de trabalho,
tem aqueles três dias lá já reservado para receber. Aí, se for um mês,
já tem um mês de trabalho lá reservado para receber, nada mais disso.
Aí se estiver com oito anos, nove anos de trabalho e enjoar da cara da
pessoa, sai fora, vem embora e não tem direito nem dum tratamento
mesmo para ele receber o mínimo de gratificação, não tem [...]. Não,
não, não tem um projeto aqui funcionando bem, o único projeto que
ainda está funcionando é o trabalho escravo. Sempre eu bato nisso aí:
porque eles mandam, é escravo [...]. É por isso que vocês fizeram isso
com a gente quando vocês fundaram essa cooperativa, a Cooperboa.
Eles fundaram essa cooperativa aí porque a mineração só dava é
trabalho para a pessoa que tinha primeiro grau, segundo grau, tinha
segundo grau na época [...] e aqui no Boa Vista não tinha pessoas que
tinham nem ensino médio, não tinha. Aí depois aí eles fundaram essa
cooperativa para as pessoas trabalharem. A Cooperboa, se trabalhar
30 anos, ele sai de lá como ele entrou, não pega uma indenização, é
uma cooperativa, não pega indenização, não pega nada. Trabalha
como escravo ali. (Informação verbal).
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Em relação a outras fontes de renda na comunidade, constata-se o recebimento de
aposentadorias e benefícios do governo federal, assim como a prestação de serviços de forma
autônoma em Porto Trombetas, sem relação com a cooperativa, especialmente por parte de
comunitárias que trabalham em casas de família dos funcionários da MRN, realizando
serviços de limpeza, lavanderia e babás.
O artesanato de cerâmica também é uma atividade que gera renda para certo número de
moradores. A produção de artesanato de barro era um ofício desenvolvido em todas as
comunidades quilombolas de Oriximiná, principalmente por mulheres, e repassado por várias
gerações, mas foi praticamente abandonado diante da disponibilidade de bens
industrializados (Iphan, 2014). No sentido de resgatar o conhecimento do oficio com o barro,
a MRN desenvolveu um projeto em parceria com o Museu Emilio Goeldi, contemplando
moradores de Boa Vista e Moura que tiveram oportunidade de ir a Belém participar de uma
oficina no referido museu. Em Boa Vista, Zuleide Santos tornou-se uma artesã de referência
do projeto, sobre o qual explica:
Esse aí era um projeto também da mineração, isso aí foi um projeto
que eles criaram esse projeto aí para tirar os fragmentos que estavam
na terra [...] que a gente está em cima de um sítio arqueológico [...]. Aí
quando eu cheguei lá [Belém], aí eu vi [..] umas peças arqueológicas.
“É fragmento da comunidade Boa Vista no Município de Oriximiná
Pará, de Trombetas, dono Boa Vista Trombetas, encontrado por....
tudo identificado”. Estava, está arquivado, está no arquivo lá, está
tudo, tudo, tudo bonitinho lá. Aí eu dei a mão para eles e disse: Está
bom, está muito bom”. Aí eu fui ver que era um órgão competente [...]
aí eu fui ver a história que minha avó contava. Minha avó morreu com
105 anos, explorei muito minha avó com histórias. Aí eu fui ver coisas
que minha avó me contava, também coisa que eu nem conhecia, que
eu não sabia nem se existia, ela me ensinou a ver coisa, muita coisa
que eu...muita coisa que eu me emocionei. Me emocionei, eu chorei!
Quando entrou lá no museu, o Luiz me disse: “E aí, dona Zuleide,
como a senhora está se sentindo”? Eu disse: Olha, Luiz eu estou me
sentindo muito bem, estou dentro de uma floresta, estou me sentindo
bem. (Informação verbal).
Em relação ao artesanato, principalmente a família de dona Zuleide obtém renda com certa
regularidade, participando de feiras e fazendo encomendas e vendas mais esporádicas no
Espaço Cultural Konduri.
À exceção dos trabalhos para a MRN, do artesanato e de alguns serviços públicos, a
comunidade de Boa Vista não relata outras atividades produtivas importantes. De acordo com
os próprios moradores, a caça, a pesca, a agricultura e o extrativismo, que eram tradicionais
e essenciais para o sustento das famílias de Boa Vista, após a chegada das UCs e da MRN,
ficaram no passado.
É, a pesca eles proibiram a metade, aqui eles não proíbem. O Ibama
[proíbe], mas a mineração também concorda. Chega lá no local dela
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ela concorda que proíba certas coisas, mas aqui a gente pode caçar
aqui na nossa...pode caçar, pode pescar, eles nunca proibiram. Só o
que eles proibiram logo que eles começaram, que vinham com uns
chamados barco regatão, que eles deixavam mercadoria no nosso
porto, dentro de cada um. Aí eles proibiram, que eles iam fazer um
mercado baratinho. Eles fizeram na época, sardinha era um, era onze
reais nessa época, na época [...]. Botaram mercado bem aí onde é o
horto agora, eles colocaram e era um mercadinho. Depois eles
colocaram lá para cima e, assim, a gente compra lá. Quando a gente
acha que lá está muito difícil e mais caro, a gente vai comprar em
Oriximiná. (
Mesmo assim, durante a realização do ECQ na comunidade, os moradores fizeram questão
de preencher informações sobre as atividades econômicas que caracterizavam seu modo de
vida pregresso. Neste sentido, produziram-se levantamentos sobre seus conhecimentos de
práticas de roça, caça, pesca e extrativismo.
A agricultura de subsistência é praticada por poucos comunitários.
[...] as pessoas não quiseram mais ser agricultor [...]. Poucos já
plantam mandioca, foi só isso que aí já acostumaram. É mais a
cooperativa e, quando tem castanha, ainda tiram castanha, mas tira lá
para o Erepecu, ainda tira castanha. Tem o pescador também. Já não
fazem farinha, nem para consumo não faz mais. A gente já compra do
pessoal da Serrinha, eles trazem aqui para a gente, aí faz aquela
camaradagem, deixa uns litros. [Legumes] a gente compra aí da
mineração lá no porto. No tempo que meu pai era vivo, ele plantava
cebola [...]. Já não tem mais hortinha [...] porque, no caso aqui, para a
gente fazer uma horta nós temos que cercar tudo por causa das
galinhas, nós temos que ser bem organizado. Falta os homens, estão
tudo trabalhando na cooperativa. (Informação verbal).
Nos quintais, dá-se preferência às árvores frutíferas como acerola, jambo, manga, laranja,
limão, pupunha, muruci, caju, goiaba, coco, cupuaçu, maxixe, cebola, alfavaca, cheiro verde,
urucum, tomate, abiu, araçá, ingá, mari, azeitona e taperebá. Plantas medicinais também
ocupam o espaço doméstico, entre as quais jambu, japana, mastruz, quebra-pedra, arruda,
jacamim branco, jacamim roxo, peão (branco e roxo), manjericão (branco e roxo), figatil, elixir
paregórico, boldo, unha de gato, emenda-osso, amor-crescido e casca de azeitoneira.

Cultivares
Abacate
Abacaxi
Banana
Batata Doce
Cacau
Cana
Cará
Cupuzeiro
Macaxeira
Mangarataia
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Mandioca
Manicuéra, (Mandioca Doce)
Maxixe
Melancia
Milho
Com relação à caça os moradores também afirmam ter sido praticamente abandonada: “Nem
caça porque agora é ruim para caçar. Se pegarem a gente com uma caça, eles tomam a caça
e ainda tomam o armamento, fica proibido de subir praí para trabalhar, se for funcionário dá
justa causa” (informação verbal). Além das restrições impostas pelas UCs, a poluição sonora
causada pela mineração contribuiu para a diminuição da atividade na área:
Espantou muito, muito. Vinha queixada, queixada descia aqui, a gente
matava tudo dentro d’água. Na época desse verão agora, como essa
chuva de hoje, como ontem por exemplo, antes, a gente matava
queixada aí, desciam aqui, muita quentura eles desciam, a gente
matava para comer. Diminuiu, ixi, muito... tinha cutia, jabuti meu pai
pegava aqui nessa mata, acabou porque eles ficam com medo do
barulho da máquina. (Informação verbal).
Para alimentação, alguns comunitários criam galinha e bois, mas outros ainda preservam
conhecimentos variados sobre os hábitos e nichos preferidos dos animais visados para caça
no passado.
Animais

Qualidades

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Anta
Capivara
Catitu
Cutia
Macaco

Ambiente de captura
Beira do Lago
Beira do lago
Terra Firme, beira de rio –
raramente aparece

Coxió
Cuatá
Guariba
Prego

Mata alta
Mata alta
Mata alta
Mata alta
Terra Firme
Terra Firme – raramente
aparece
Floresta
Floresta e beira de rio

Paca
Queixada
Tatu
Veado

Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito interesse

Animais
cujubi
Inambu

Qualidades

Bichos de pena
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
beira de rio
Terra firme e
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Jacamim
Jacú,
Terra firme e beira de rio.
Mutum
Terra firme e beira de rio.
Nambu
Pato-do-mato
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito interesse
Bichos de casco
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Capitão
Terra e Lago
Jaboti
Terra
Jacaré
Beira do rio e lagos
Pitiú
Terra e Igapó
Pitiua
Terra e Igapó
Tartaruga
Terra e Igapó
Tracajá
Terra e Igapó
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito interesse
Animais

Qualidades

Sobre as atividades de pesca, os homens da comunidade de Boa Vista contam que, antes de
a mineração se instalar na região, a pesca era um dos seus principais meios de subsistência.
Aqui nessa região da Boa Vista a gente pescava mais para aquele lado
ali do lago do Ajudante. Caça, a gente caçava aqui, justamente aqui
dentro do igarapé do Água Fria, que para nós era o fruto de tirar a
sobrevivência. Até pescar dava pra pescar, porque mesmo no tempo
do inverno, ia fachiando com a lanterna, ele usava um facho de tala de
inajá, e, aí, peixe aí não carecia! [...] Tudo isso pega com cipó,
amarrava uma isca, não precisava ser linha, no tempo do pai dele [...]
Até aqui no porto botava uma invenção de um cipó, quando de manhã
o bicho estava lá [...] amarrava um cipó assim, pendurava uns anzol,
amarrava uma seringa, quando era de manhã o bicho estava lá, com
isso era só tambaqui [...]. Tudo mudou. Isso a gente nem vê mais.
(Informação verbal).
Para o ECQ, os moradores citaram consumir uma enorme variedade de espécies de pescado
no passado, mas, atualmente, dizem só encontrar tucunaré, aracu, pacu, peixe liso e pirarara.
Animais

Qualidades

Acarazinho
Acari
Apapá
Aracu
Ararí
Arraia
Aruanã
Baruca
Cara

Branco
Preto

Moló
Tucunaré

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Igarapé
Rio
Beira de rio
Lago
Lago
Rio
Lago
Igapó
Igapó, lago
Igapó, Lago
Rio, lago
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Charuto
Filhote (Peixe
liso)
Jacundá
Jaraqui
Jatuarana
Mafurá
Mandubé
Mapará
Matrinchã
Mocinha
Pacu

Peixe-Boi
Pintado
Piranha

Beira do rio
Rio
Rio
Rio
Rio
Igarapé
Rio
Beira de rio
Rio
Rio
Igarapé
Igarapé
Igarapé
Lago
Igarapé
Igarapé
Igarapé
Igarapé

Azeite
Branco
Galhudo
Surubim
Branca
Caju
Preta

Pirarara
Pirarucu
Tambaqui
Tamuatá
Traíra
Tucunaré

Igapó
Igapó
Igapó
Rio
Lago e Igarapé
Açu
Beira de rio
Pinima
Beira de rio
Totóca
Beira de rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito interesse
Em relação ao extrativismo, comunitários de Boa Vista explicam que, no passado,
costumavam tirar madeira para comercializar em Óbidos e Oriximiná, mas que, agora,
raramente extraem produtos madeireiros, sendo que, quando o fazem, é apenas para uso
próprio.
Madeiras
Espécies
Angelim
Amapá
Aroeira
Breu
Cedro
Cumaru
Cupiúba
Fava
Itaúba
Jacareúba

Finalidade
Construção de mobiliário
Construção de parede
Construção pra casa e mobiliário
Construção de canoa e calafetar
batelão.
Construção mobiliário e parede
Produção de esteio, tábua, forro de
casa e parede.
Produção de tábua
Produção tábua pra parede e
mobiliário.
Construção de casa, embarcação,
canoa, batelão

Ambiente de extração
Mata virgem e mato
Mata virgem e mato
Boca do Agua Fria
Lago Erepecu
Boca do Agua Fria
Mata virgem e mato
Mata virgem e mato
Mata virgem e mato
Mata virgem e mato
Mata virgem e mato
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Jacareúba
Jutaí

Construção de tábua, piso, parede
Produção de esteio, perna manca,
madeira de casa, construção
Louro
Construção mobiliário
Maçaranduba Produção de esteio
Murapiranga Produção Esteio, tábua, forro de casa
Marupá
Parede de casa
Jacareúba
Guariúba
Casa, mesa, móveis
Muiracatiara
Móveis
Pau d’arco
Produção de esteio de casa, vigas pra
fazer assoalho e construir barco, quilha
da embarcação.
Maparajuba
Pracuúba
Taxi
Tauari

Tento
Sucupira

Produção de esteio
Construção de arco pra gente flechar,
haste pra coar, cabo de zagaia
Produção de tábua
Produção tábua pra parede, só serve
pra coisa do ar, enxuto, pode fazer
móvel também.
parede, forro e pra embarcação
Produção esteio, tábua, forro de casa e
parede

Surva

Mata virgem e mato
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata virgem e mato

Mata virgem e mato
Boca do Agua Fria
Lago Erepecú
Mata virgem e mato

Mata
Mata
Mata

Palhas, talas e cipós
Espécies
Ambé
Babaçu
Inajá
Jauari
Palinha
Pinauquera
Piririma
Timbó
Ubim

Espécies
Breu
Carapanaúba
Copaíba
Mel de
abelha
Quinarana
Uxi

Espécies
Açaí

Finalidade
Produção de paneiro e cerca
Construção de parede
Cobertura de casa e parede
Construção
Cobertura de casa e parede
Construção
Construção
Artesanato
Construção de casas, barcos

Ambiente de extração
Lago Ajudante
Terra firme
Lago Ajudante
Terra firme
Lago Ajudante
Terra firme
Terra firme
Lago Ajudante
Lago Ajudante

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Calafetação de embarcações
Área da mineração
Uso Medicinal
Terra Firme
Uso Medicinal
Lago do Ajudante
Consumo, uso medicinal
Uso Medicinal
Uso Medicinal

Terra Firme
Terra Firme

Frutos
Ambiente de extração
Lago do Ajudante
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Bacaba
Bacuri
Cacau
Castanha
Cutitiribá
Mucajá
Pariri
Patauá
Pepino-do-mato
Tucumã Açu

Lago do Ajudante
Terra Firme
Terra Firme
Lago do Erepecu
Terra Firme
Terra Firme
Terra Firme
Lago do Ajudante
Terra Firme
Terra Firme

Para todos os quadros acima, cabe a ressalva de que não se praticam mais as atividades que
eles ilustram, e que a finalidade de sua inclusão no ECQ, por parte da comunidade quilombola
de Boa Vista, foi registrar os conhecimentos e os recursos naturais de que dispunha antes
das diversas mudanças que se verificaram em seu território.
Principais referências culturais: A comunidade quilombola de Boa Vista tem como
referências as festividades da escola como formaturas, dia das mães, festas juninas, o Dia da
Pátria e o Dia da Consciência Negra. Há também celebrações de natureza religiosa católicas
ou evangélicas como Natal e batizados, e atividades de lazer organizadas pelo time de futebol.
Mas, o que se destaca no calendário cultural da comunidade é a festa de São José, o
padroeiro.
Ele que é o padroeiro mesmo da igreja, que começou é o pequeno.
Ele foi doado pela família Honório. Mas, festividade, quando eu
cheguei pra cá não tinha, não tinha festividade. Eles fizeram três anos,
que eles fizeram uma festa aqui, mas de promessa pro Menino Deus.
Depois desses três anos parou. Aí parou. Já com tempo que teve a de
São José. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 24).
De acordo com os moradores, as festividades de São José são iniciadas com o círio fluvial,
uma espécie de procissão de embarcações. Em seguida, acontece a celebração religiosa e a
chamada festa cultural, com apresentação de músicas e danças consideradas tradicionais da
comunidade. Durante a festividade ocorrem também o torneio de futebol e noite ocorrendo a
chamada festa social, que é acompanhada de baile dançante, onde tocam-se ritmos musicais
atuais como brega, sertanejo, forró e outros. A respeito da festa de São José, o INRC dos
Quilombos de Oriximiná descreve:
São José é reverenciado como padroeiro de Boa Vista desde que a
família Honório doou uma imagem do santo para culto dos moradores
da localidade. Os festejos em sua homenagem, porém, só foram
iniciados a partir da organização formal da comunidade, isto é, o
momento em que a localidade foi reconhecida como uma
“comunidade”, que corresponde ao período de sua fundação oficial
com apoio da Igreja Católica, em fins da década de 1980.
A celebração envolve a realização de um círio fluvial desde a sua
primeira comemoração. Segundo a moradora Elzanira Gonçalves o
primeiro círio partiu da comunidade do Moura e nele a imagem de São
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José foi conduzida até o Boa Vista por uma corveta acompanhada por
barquinhas iluminadas por velas. Ainda segundo ela, a festa
costumava durar dois dias inteiros e incluía levantamento e derrubada
do mastro, ladainha cantada pelos foliões e refeições gratuitas para
todos os presentes. Na verdade, todos os alimentos e bebidas (beiju,
macaxeira, garapa, carnes) servidos na festa eram doados por
moradores que os ofertavam ao santo, para serem partilhados entre
os festeiros.
Esse quadro mudou, de acordo com sua vizinha Maria Zuleide, pois já
não há muitos rezadores de ladainhas, a população assalariada não
tem tempo para festejos longos e nem produz alimentos que possa
doar para a realização da partilha tradicional. Os ritos em torno do
mastro também foram abandonados desde que, numa certa festa, o
juiz não compareceu para organizar o mastro, ficando o mesmo sem
dono. Explica-se: nas festas tradicionais o mastro é sempre enfeitado
com uma bandeira no topo e, durante a sua derrubada, quem pega
essa bandeira torna-se o “juiz” responsável pelo mastro da festa
seguinte.
Atualmente a festa envolve apenas o círio fluvial e apresentações de
danças folclóricas e de bandas que vêm da cidade de Oriximiná, em
geral. (Iphan, 2014, F11-04, p. 3).
Assim como se observa em outras festas de santo nos quilombos do Trombetas, há grande
participação de moradores das comunidades vizinhas durante as celebrações de São José
em Boa Vista, o que fortalece os laços de parentesco e compadrio observados entre a
população quilombola da região.
Outra referência cultural de Boa Vista é o artesanato de barro, que é praticado por alguns
moradores e foi notado pelo Iphan.
Dentre os ofícios considerados como referências culturais das
comunidades quilombolas, a produção de artesanato em barro é o que
marca a localidade de Boa Vista. Ela, assim como o Moura, esteve
envolvida num projeto cultural realizado pela MRN em parceria com o
Museu Paraense Emílio Goeldi com o objetivo de apoiar comunitários
no desenvolvimento da produção artesanal de objetos de cerâmica
inspirados em artefatos arqueológicos Konduri.
Por intermédio do projeto algumas mulheres da comunidade de Boa
Vista passaram a se dedicar à confecção de objetos decorativos e
utilitários, destinados principalmente para o comércio fora da região.
Para divulgar e apoiar a comercialização de seu trabalho um barracão
foi inaugurado em abril de 2013 na comunidade. Batizado como
Espaço Cultural Konduri, ele está à disposição dos artesãos dos
territórios Boa Vista, Moura e Jamary-Último Quilombo. Contudo,
apesar dessa medida, as artesãs de Boa Vista ainda se ressentem da
dificuldade de escoar sua produção. (Iphan, 2014, F11-04, p. 3).
Hoje, quem visita Boa Vista dificilmente deixa de conhecer o Espaço Cultural Konduri, onde a
artesã Zuleide Viana dos Santos apresenta peças de cerâmica e conta histórias sobre a
comunidade. O espaço, situado ao lado de sua residência, tornou-se, ele próprio, uma
referência cultural local. Zuleide explica que, apesar de o ofício de ceramista ter sido
recentemente fomentado e revitalizado por um projeto realizado em parceria pela MRN e o
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Museu Goeldi, que promoveu oficinas em Belém, a produção de artefatos de barro era uma
atividade comum dos moradores mais antigos, apreendida em meio a trocas interculturais e
interétnicas:
Antes deles ensinarem eu sabia fazer a cerâmica, essa era a nossa
cultura, era a cultua do índio e dos negros. Os índios passaram para
os negros, e os negros passaram para os índios. Porque os negros,
quando vieram, eles vieram trabalhando com ferro, e os índios com
barro, então, quando eles se entrosaram, índio e negro, teve uma troca
de experiência ali igual como a gente foi fazer em Belém. Nós fizemos
uma troca de experiência [em Belém], eles pegaram nossa
experiência, da nossa técnica de fazer, de queimar. E a gente trouxe
a deles de lá, da queima e também da aperfeiçoação das peças para
venda, porque a peça que os nossos antepassados faziam era mais
utilitária, panela...e a deles de lá é mais decorativa, é mais decorativa.
Então, a nossa peça é uma peça muito bonita, mas ela é mais
grosseira e a deles é uma peça mais fina, mais deliciosa ali para a
estante, mais decorada. A gente faz para o uso é o pote, é a panela,
é o alguidar. O que que é o alguidar? É uma bacia, é um formato de
uma bacia, onde coava o vinho do açaí, fazia o vinho do açaí.
(Informação verbal).

Figura 84: Cerâmica de Boa Vista.

Figura 85: Cerâmica de Boa Vista.

Foto: Mariana Feijó, 12/12/2016.

Foto: Mariana Feijó, 12/12/2016.

Por fim, quanto aos ofícios e saberes da comunidade de Boa Vista, o inventário do Iphan
referiu que, “além do artesanato de barro, há [...] artesãos que produzem objetos decorativos,
brinquedos e pequenos utensílios de cozinha, todos em madeira. (Iphan, 2014, F11-04, p. 3).
Em relação às formas de expressão da comunidade, o INRC destacou a ocorrência de
narrativas sobre seres míticos e encantados. Em entrevista com Maria Zuleide, registrou uma
história sobre um boto e um pirarucu encantados que frequentavam o chamado laguinho que
se forma na frente do centro comunitário:
Eles eram parceiros aí dentro desse laguinho. Quando a gente via o
boto, via o pirarucu. Era grande e o boto também. O boto era vermelho.
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Secava a boca do laguinho, eles ficavam pro lado de dentro. Botavam
malhadeira pra pegar, quando era de manhã o boto mergulhava do
lado de fora do laguinho e o pirarucu também, como quem diz: ‘Olha,
eu vou boiar do lado de fora do laguinho pra ti saber que eu não caio
na malhadeira de vocês’. A gente pensa que tem um subterrâneo aí
por baixo pra eles passarem. Eles nunca caíram na malhadeira,
ninguém matou eles e eles desapareceram. Eu não sei se eles tão no
encante deles. (Iphan, 2014, F11-04, p. 3).
Conflitos socioambientais e outros: Boa Vista é uma comunidade perpassada por conflitos
socioambientais e disputas territoriais que envolvem tanto o ICMBio, gestor das Unidades de
Conservação que existem na região, quanto a MRN. Como já se expôs neste relatório, a
contemporaneidade da chegada desses dois atores na área contribui para que a comunidade
os perceba recorrentemente entrelaçados. Logo, ao resumir os conflitos vivenciados hoje em
dia em Boa Vista, um morador disserta:
Hoje, o que que acontece? O dinheirinho que os cooperados pegam
da cooperativa aí, todo dia eles têm que comer, alimentar família, já
traz um frango ou dois. Você pode ir no açougue, num comércio
desses, um frango custa 30 reais, 25 reais. Aí com uma diária, por
exemplo, da cooperativa, de 32 reais, praticamente, ele trabalha para
comprar um frango só, tem que trazer a comida de lá. Porque você
não pode procurar comida em outro canto, porque na área é proibido.
Se agarrarem, tomam tudo. O pobre já não tem nada, aí tomam rabeta,
malhadeira, se tiver arma de fogo, espingarda. Aí o que ele fala, o
Ibama? “Não é proibido você pegar um, dois, três”. Mas, se pegar com
um, eles tomam, e aí? Eu acho que o Ibama devia ter uma parceria
com as comunidades, mas eles não têm parceria com a gente não.
Tudo mudou. Isso a gente nem vê mais, a gente não vê mais peixe,
essa lama dessa bauxita expulsou tudo [...]. (Informação verbal).
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Os moradores relatam uma série de
consequências oriundas da instalação das atividades da MRN na vizinhança de Boa Vista ao
longo de 40 anos. Uma extensa lista de impactos foi apontada, na qual predominam os
negativos. Apesar de estar ao lado da MRN e dos investimentos em projetos socioculturais, e
de experimentar a geração de emprego via Cooperboa e algumas concessões quanto à saúde
e educação feitas pela empresa, a comunidade demonstrou que as vantagens obtidas
atualmente estão muito aquém dos prejuízos que já sofreram e ainda poderão sofrer com a
introdução das atividades minerárias para a ZCO.
Os quilombolas afirmam que tiveram sua identidade cultural alterada e hoje são totalmente
dependentes economicamente da MRN, não avaliando esse aspecto como positivo,
principalmente porque julgam não receber da companhia o suporte necessário para ter uma
vida mais confortável e digna. Um morador relatou sobre os impactos do empreendimento,
destacando a insegurança quanto à qualidade de vida da população e das futuras gerações
vide a falta de confiança na política social implementada pela empresa:
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Boa Vista era comunidade produtora de farinha, fazia farinha, outras
comunidades pegavam farinha aqui para baixar pra Oriximiná. Aí eles
[MRN] chegaram com as pessoas, meus pais, meus avós, pessoas
mais antigas e falaram “o que vocês produziam antes no Boa Vista?”,
“ah o Boa Vista era produtor de farinha”...”então nós vamos fazer uma
casa de farinha para vocês viverem da farinha”...só que eles já
estavam cansados. Eu já sou geração nova, eu já cresci em cima do
empreendimento ali, a minha cultura é outra, eu vou fazer farinha?
Aquela casa [de farinha] já era para lá. Eu quero ficar aqui, na internet,
usar o notebook porque eu já cresci em cima da tecnologia. Minhas
filhas, meus filhos não me viram fazendo farinha. É o que eu digo, a
nossa comunidade hoje é muito diferenciada das outras para cima, é
muito diferente. A nossa cultura aqui é zero, já era. Hoje Boa Vista já
está na perda, se você subir o rio, a nossa cultura está aquém das
outras. O empreendimento é bom, mas hoje a nossa cultura já é do
empreendimento. É essa preocupação que eu tenho, por exemplo,
essas perdas lá no futuro. Hoje eles tão tirando o minério, a riqueza
das terras quilombola e praticamente aqui só está ficando poluição,
entendeu? Hoje a gente é atingido por 23 tanques de rejeito, ainda tem
mais nove a serem construídos... Eu estou com 40 anos, mas eu
digo... meus filhos, meus netos, cadê o futuro dessas crianças que
estão vindo aí? Porque até eles se formarem não tem mais nada aí do
empreendimento. Aí eles vão para a cidade grande, não têm o
costume de andar na cidade grande... vão sair do paraíso para ir para
uma capital, você já viu? Ou você vai morrer ou você vai passar
dificuldade mesmo.

A reunião que a gente tem com a diretoria da mineração hoje, eles já
colocam para nós que “hoje a gente não tem mais compromisso com
a área de vocês”. No passado, a colocação foi uma. Hoje, é outra. E
daqui para frente vai ser outra. Então, hoje traz dúvida, traz
preocupação porque hoje nós somos uma comunidade quilombola
líder do Brasil, fomos a primeira comunidade a ser titulada e não foi
fácil. A mineradora brigou muito conosco mesmo porque a ideia dela
era colocar o porto de embarque aqui onde é a nossa comunidade...
E a gente lutou, brigou e foi até que a gente começou a se legalizar
para ser comunidade, correndo atrás do nosso direito... Por que essa
colocação? Porque hoje vem a mineração [e diz] “não, vamos focar
no Boa Vista porque eles são exemplo para as outras”. (...) Eles
sempre falam para nós: “não vamos pensar lá atrás, vamos ver daqui
para frente”. Mas esse “para frente” até agora ainda não chegou. Hoje
a gente está lutando por um posto médico. Que não seja hospital
grande, mas um posto médico de qualidade... A gente está lutando em
negociação em troca desse minério, mas a mineradora acha muita
dificuldade e até agora a gente não vê uma coisa de referência que
possa dizer...
A presença do empreendimento trouxe também problemas de relacionamento da comunidade
com outras instituições, a exemplo da Fundação Cultural Palmares que, segundo contam, não
agiu de forma coerente ao papel de interveniente no processo de LA. Isso trouxe dúvida e
desconfiança quanto à realização de estudos e reuniões relacionados ao empreendimento,
visto que a comunidade se sentiu manipulada e desprestigiada em prol dos interesses da
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MRN. Nesse sentido, demonstraram ainda clara insatisfação quanto ao modo como foi
executado o processo de liberação de abertura dos platôs nas áreas próximas da comunidade
e preocupação em fazer as demais comunidades entenderem o que poderá lhes acontecer
em caso de liberação de lavra de bauxita na ZCO. Nesse sentido, depositam expectativas de
esclarecimento de dúvidas e maior transparência quanto ao ECQ:
A Fundação Palmares, no decorrer dos anos, nos traiu muito, ela não
foi mais confiável. Depois, daqui para frente a gente já não sabe mais
em quem se apoiar, a gente vai querer uma revisão completa disso aí,
do que vocês levarem lá [MRN]. (...) eu vejo uma preocupação grande
como eu falei no início e vocês estão aqui para tirar nossa dúvida
porque daqui para frente a gente vai estar sempre revidando essa
situação dos nossos impactos da mineradora. Mas para isso a gente
precisa ter mais conhecimento porque nós somos o mesmo para eles
(...) eles querem o minério.
(...) Porque aqui já teve simulação de passar uma lista de presença e
a gente não sabia nem o que era... e era para liberar o minério.
Inclusive, aqui nessa área quando foi para liberar [a extração de
minério], eles tiveram que tirar catarata... aqui que tinha um sítio
arqueológico nessa área aqui... Eles [MRN] prometeram um monte de
coisa para liberar essa área aqui, tipo como fosse uma área de sítio
arqueológico... aqui o pessoal todo assinaram para eles, depois eles
pegaram e, como a gente fala, esqueceram. Lá hoje como está a
colina, vai fazer para cá [Alto I e Alto II], depois que tirar acabou meu
amigo, esquece.
E eu vejo que esse Estudo [ECQ], hoje aqui para o Boa Vista vai tirar
muita dúvida, mas não vejo uma influência assim para nós, tudo que
já foi perda, perdeu... A gente não tem mais assim, por exemplo, uma
garantia de lucro dessa perda nossa, então como eu estava dizendo,
a gente vai fazer o estudo da comunidade até porque a comunidade
hoje nunca passou por esse estudo... Agora eles querem a
comunidade para ser referência para as outras porque o produto está
lá. Hoje a gente vê a Mãe Domingas que está com vários anos lutando
pela titulação e até agora nada. A gente vê o governo autoriza aqui
“poxa, para cima dos pequenininhos que somos nós”... e aí só que a
Mãe Domingas hoje, a área Trombetas, a Área I e a Área II dizer “poxa,
mas o que aconteceu com Boa Vista? Será que não vai ser diferente
conosco? Será que não vai ser a mesma coisa?”
(...)
A gente está sendo cada vez mais alertado, a gente não é contra esse
Estudo, mas a gente quer que esse Estudo garanta alguma coisa para
nós (...) porque, por exemplo, a Palmares a gente já vem brigando com
eles, a contribuição deles é muito pouca, a gente fica meio com pé
atrás, a gente não sabe o que fazer. O que a gente pede para vocês é
que tirem todas as nossas dúvidas, dêem garantia para gente de que
vai ter resultado esse trabalho porque a mineradora é empresa (...), e
hoje, o que as outras decidirem, é a resposta do Boa Vista também, a
gente está falando a mesma linguagem. Se eles falarem “não” daqui
para frente, nós também vamos estar falando “não”.
(...)
Outra desvantagem apontada pelos comunitários em função da proximidade geográfica do
empreendimento é a poluição em diversos níveis e a falta de privacidade. Também reclamam
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da falta de boa infraestrutura, principalmente em se tratando de eletricidade e abastecimento
de água, e da pouca oferta de oportunidades de trabalho:
Hoje o empreendimento é bom, mas para o governo. Se a mineradora
[no passado] fosse igual é hoje, essa comunidade ia ser a mais carente
no rio Trombetas. A mineradora, é um trabalho que ela faz... quando
um profissional não atende o que ela quer, ela manda buscar outro...
ela manda buscar outro e a gente já está aqui, nossa gente é muito
orientada.
Hoje a nossa área ela já é uma área poluída por todo, é o ar, é a poeira
direto, é a poluição sonora, incluindo vários itens agravantes e a gente
sempre debate aqui na reunião com a mineradora [que dá] um
pouquinho de importância aqui. Não dão a mínima importância.
Hoje Boa Vista é uma comunidade totalmente vigiada... a nossa
privacidade aqui já era, é uma comunidade monitorada. Inclusive, eles
fizeram uma reunião para colocar sistema de monitoramento. Falaram
para nós que aconteceu problema no exterior, no Canadá, um navio
lá, uma coisa assim, embarcou uma geladeira de um passageiro e
essa geladeira estava cheia de explosivo dentro. Isso foi o argumento
deles conosco, mas nada convence a gente, apesar que a gente não
tem uma faculdade, não é universitário, mas temos conhecimento de
várias coisas porque nós acompanhamos o processo.
Sinceramente, hoje o pessoal brigou comigo porque essa reunião ser
aqui hoje, a gente tem o centro ali, porque não foi lá? Hoje a gente
está com dificuldade de energia, a gente não tem energia, o motor de
lá está quebrado e por isso que a gente cedeu para ser aqui, porque
aqui também faz parte do movimento comunitário (...)
Os tanques de rejeito ficam mais próximos das minas. A única
barragem que nos abrange é só essa aqui porque essa barragem aqui
é uma barragem aonde ela vai dos equipamentos da mineração,
aonde é composto óleo e graxa, aí vai só água pra cá, só que antes
ela era onde jogava o produto mesmo, o minério. Para você ter uma
ideia, do Água Fria pra cá, só é rejeito e não normalizou mais essa
parte aí. Isso, então isso daqui já entra como uma perda
Os quilombolas associam à chegada do empreendimento a vinda de órgãos ambientais, que
lhes restringiram ainda mais o acesso aos recursos naturais e mesmo maior liberdade de
circulação. Também citaram existir uma devastadora mudança na paisagem natural, que
ocasionou perda da cobertura vegetal, mortandade e afugentamento de pescados e animais
silvestres, o que influencia negativamente na alimentação dos indivíduos e na economia
familiar.
Para dizer a verdade, o que escorraçou foi depois que entrou esse
projeto, porque antes disso nós não tínhamos nenhuma dificuldade,
não tinha essa dificuldade com IBAMA. Você ia para onde queria. Aqui,
por exemplo, esse igarapé, ele era um igarapé que era criador, limpo,
era coberto de igapó, você entrava era o mesmo que entrar em uma
mata fechada. Hoje você vê... então, depois que houve isso aí [o
projeto] acabou... as árvores morreram, os peixes saíram, as aves
morreram (...) porque aqui por exemplo, a beira do igarapé acabou
justamente por causa dessa bauxita aí, essa poeira da bauxita. Tem
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uma barragem lá que no tempo do inverno, que chove mesmo, ela
transborda por cima que ela joga aquela água, fica da cor da bauxita
aquela água lá dentro. Ninguém pode tomar banho n’água porque é
uma coceira só...muitas paragens aí essa bauxita acabou, matou as
árvores.
Tinha muita madeira, copaíba, itaúba... A gente via muito queixada,
jabuti porque tem mais é onde tem silêncio... Lá perto da mina mesmo
é muito barulho, é máquina 24 horas... a gente vê o movimento de
caminhão, trator direto, só muda de turno mesmo. O pau quebra lá
direto, para quando quebra as máquinas, tirar disso...por isso que é
muito dinheiro que eles ganham aí.
Também teceram fortes críticas aos trabalhos de compensação e mitigação, declarando que
os mesmos são ineficientes frente às demandas da comunidade. Também se ressentem da
não-realização de estudos pretéritos sobre os impactos do projeto nas comunidades e temem
que as informações constantes no ECQ não sejam consideradas, uma vez que questionam a
seriedade da empresa quanto ao cumprimento de acordos com as comunidades:
Por exemplo, você não podia estender roupa nenhuma em corda que
ficava da cor da bauxita antes de eles colocarem o filtro que deu uma
melhorada. O camaleão era vermelho, todo bicho era vermelho, tudo
aqui nessa região aqui, depois que colocaram esse filtro deu uma
melhoradinha, mas demorou colocarem esse filtro.
(...)
Olha, aqui o lago que meu avô pegava peixe. Nós temos pegando?
Isso é impacto de tudo! Hoje, ela veio com essa chaminé aí, vê de
noite. Hoje eu estou vendo que o mapa de estudo e dos impactos que
a gente já sofreu porque todo tempo que a gente vai na justiça tem
essa pergunta “o que vocês perderam?”. A gente fala mas não fala
tudo porque na verdade minha mãe fazia horta. Hoje eu não sou mais
de horta, a minha filha já não é mais de roça porque nós aqui da
comunidade Boa Vista é a comunidade mais impactada que tem.
A preocupação nossa quando se fala em mineração é que a
mineração é muito covarde com a comunidade aqui. Vocês sabem que
isso aqui está tudo poluído. Ainda em 80, 88, mais ou menos, eles
tiveram a curiosidade de fazer uma torneira, colocaram uma torneira
ali, mandaram o pessoal cavar um poço e deu bauxita, (...) então, o
que eles faziam, quando era para mostrar que estavam ajudando a
comunidade, eles iam lá e tiravam foto da torneira “olha, essa aqui é a
torneira que abastece a comunidade Boa Vista”. Então, ela [MRN] é
muito covarde. Nós temos que sentar com calma, se ela já teve pressa,
ela tem que nos esperar. Vai ter que esperar nós colocarmos isso no
papel porque a gente sabe que ela está doida para incluir um projeto
(...) ela está doida para estar batendo de frente para mudar toda essa
legislação para que ela tire esse minério sem prejuízo... Ela tem que
nos pagar! Só se vocês que são nosso alicerce não ajudarem. Mas
nós já estamos sofrendo de tudo, a comunidade pior que tem, a
comunidade mais sofrida é a nossa Boa Vista. Nós não temos lazer
por causa que o único lazer que nós poderíamos ter era o igarapé do
Água Fria. Acabou, isso me revolta, acabou tudo!
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Tudo mudou. Isso a gente nem vê mais (...) a gente não vê mais peixe,
essa lama dessa bauxita expulsou tudo. Tracajá entrava aí [na lagoa]
também... eles pegavam tartaruga e capitão, que era o macho.
(...) das áreas que eles fazem replantio, as árvores que eles plantam,
precisa ver... Eles plantam de besta, tu já viu o que é itaúba? Ítauba é
a madeira mais importante para eles fazer, eles pegam mais é
embaúba porque ela cresce rápido [,mas] que dá umas formiga e não
tem utilidade para nada praticamente. Castanheira eles plantam bem
pouco, mais é coisa mesmo que não vai ter serventia no futuro pra
nada, mas como cresce rápido...
Eles repõem um terço das copaibeiras. Se eles plantassem pelo
menos a metade, mas só um terço. (...) mas como foi feito no tempo
em que o pessoal não sabia, chegava aqui com uma [proposta] e dizia
“eu quero isso” ela veio com um papo bacana...
A gente colocou lá para eles que todas essas compensações que a
empresa coloca são condicionantes. Por exemplo, essa equipe que
vem de médico que passa nas comunidades, o replantio de copaíba
nas áreas que foram desmatadas... exemplo disso é o Platô do Monte
Branco. A mineração está para acabar com ele lá e nós vimos que o
que pertence às comunidades quilombolas na imediação do Curuçá,
do Jamari, já foi, está só a bagaceira lá. Esse platô não teve nenhum
estudo, nada, ela passou por cima sendo quilombola ou não. Mesmo
esse Estudo do Componente Quilombola estando pronto, o que a
mineração está fazendo? Ela vai colocar a mesma equipe que fez o
estudo lá em Juruti para contestar nosso estudo, aí a gente vê a
empresa que temos do nosso lado.
Primeiro, ela se instalou aqui do nosso lado e logo colocou a gente na
escola. Hoje como eu digo, se eu sou assim duro é porque eu fui aluno
do colégio da Mineração. Por isso que a gente bate de frente, porque
ela não me convence, ela convenceu o meu avô, ela convenceu os
meus pais, mas hoje não, a gente estuda, a gente se preocupa, por
quê? Para defender justamente as causas deles que não sabem e não
souberam [se defender, argumentar] (...). Na nossa comunidade Boa
Vista, o maior serviço deles aqui era extração de madeira, era esse o
ramo porque nós temos uma área sem castanhais, sem lago, não
temos nada. A sobrevivência que nós tirávamos era a alimentação na
floresta, aqui desse lago e no [igarapé] Água Fria, hoje já acabou tudo.
Primeiro, acabou esse lago aqui. Só [tem] rejeito o igarapé! É isso que
agora vocês estão batalhando aí para cima [TQ Alto I]...
Para Tapagem, para ali [comunidades Trombetas acima], o pessoal já
está mais de olho aberto, muitos já tiveram mais estudo. Dos anos que
nós morávamos aqui, meu pai não tinha estudo nenhum, não tinha
nada, aí chegava aqui “olha peguei a terra e dá licença que vamos
fazer um trabalho aqui” (...) Meu pai, o que qualquer um lhe dissesse,
ele aceitava. (...) a mineração quando entrou a senhora muito bem
lembra que eles fizeram umas propostas e tanto. A gente tinha
remédio, falaram que tinha dentista de graça... eles colocaram uma
imensa lista que Boa Vista ia ter direito. Enquanto depois eles foram
cortando aos pouco, aos poucos. Quer dizer então, mesmo a gente
naquele tempo, se ela não mentisse para nós, nós estaria mais ou
menos.
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Se fosse agora, como esses meninos e meninas estão falando, eles
podiam até entrar, mas nós tínhamos que ter um projeto com eles de
qualquer jeito porque esses meninos já têm outro jeito para conversar.
(...) se ela falasse para nós quando ela dissesse que ela não tinha
falado, e não fizesse o que ela prometeu, nós tínhamos como mostrar.
Um dia desses eu estava conversando com meu irmão, nós ficamos
aqui batendo papo, tu conta pra mim eu conto pra ti, mas nós não temo
uma prova de dizer “a mineração marcou isso, ela disse que fazia, que
fazia” nós não temos um documento! Nós vamos na Casa de Memória,
nós vê o dia que foi o primeiro embarque da mineração, essa beirada
aqui tudinho, nós mostra o que? Tu acabou de dizer, nós vimos
quando a mineração chegou, nós mostra o que? Nós só diz o que nós
vimos. Mas se quiserem acreditar bem, se não, nós não mostramos
nada não tem documento.
Hoje na mineração nós somos cadastrados, mas se por um acaso
nascer um filho meu e adoecer, ainda não deu tempo de eu registrar
ele, de cadastrar. Lá eles não atende, porque meu filho não é
cadastrado, se a doença for de urgência, meu filho pode morrer porque
o cartório pode estar fechado, então eu tenho que ir em Oriximiná
registrar, para poder levar na Triagem, para cadastrar e ele poder ser
consultado. Outro dia fiquei revoltada, foi uma moça aqui do Moura foi
levar a filha dela que estava com vômito, diarreia e febre, o pai estava
trabalhando com os pesquisador para a mina, só ia ter folga na
semana seguinte e a criança não era cadastrada por isso não
atenderam a criança, mandou ela voltar para casa, esperar a visita dos
médicos que vinham. Disseram que ia ter visita breve para poder ela
consultar ou então fazer remédio caseiro e esperar ele na próxima
semana que ia sair de folga para registrar a criança, cadastrar para
ainda agendar a consulta. Uma criança é uma criança. Olha essa
mineradora, vou te dizer, essa boca desse Água Fria, eles chegaram
a colocar um flutuante lá e vedaram a boca com cerca de arame para
nenhum morador entrar lá para dentro. Na época tinham os regatões
que vendiam as coisa aqui na comunidade. Eles colocaram duas
lanchas de plantão com dois segurança em cada pros barcos não
parar pra justamente não vender nada pra cá e eles proibiram de subir
lá no mercado, no supermercado deles pra comprar, justamente que
era pro pessoal daqui se desgostar e ir embora, largar isso aqui, eles
fizeram tudo isso.
Socialmente, os quilombolas também citaram passar por problemas antes não percebidos.
Relataram que sofrem com o aparecimento e aumento do número de jovens usuários de
drogas e reféns do alcoolismo devido a grande circulação de pessoas estranhas em Porto
Trombetas e mesmo na comunidade, ocasionando surtos de violência que assustam os
moradores.
Tem um barzinho lá (Igarapé do Agua Fria), aí ficam bagunçando.
Agora, não tem muito tempo, mataram uma pessoa queimada lá.
Derramaram gasolina, tacaram fogo no rapaz que morreu aceso.
Tacaram fogo! Eu estava em Oriximiná porque minha mãe estava
passando mal, estava na UTI. Eu fiquei lá com ela aí quando eu vi
chegar essa notícia, passaram no Facebook para mim. “Ixi, tira isso
daqui que eu não quero ver isso. Estou aqui com minha mãe nessa
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situação, para eu ver esse cara aceso”... de primeiro, a gente via isso
no filme de terror. Agora a gente está vendo aqui na frente da gente,
coisa mais triste. [Zuleide dos Santos].

Devido à proximidade física, Boa Vista apresenta uma forte relação com a Mineração Rio do
Norte. Apesar dos impactos identificados os moradores reconhecem os projetos já executados
desde o início das atividades mineradoras na região na década de 1970. Foram mencionados
os projetos sociais e culturais patrocinados pela MRN na comunidade, como o projeto de
apoio à produção de cerâmica, feito em parceria com o Museu Emilio Goeldi. Apesar das
dificuldades de comercialização das peças de barro. A presença de pesquisadores que vêm
à comunidade, atraídos por esses projetos, também foi mencionada. A MRN oferece também
cursos profissionalizantes. Destacam-se ainda demandas por mais cursos profissionalizantes
na região. Segundo os moradores, a MRN oferece ainda ajuda financeira para a realização
da festa de São José, além de financiar reformas e construções no centro comunitário, a
exemplo do barracão e também doação de motores de luz, ainda em negociação. A presença
da prefeitura na comunidade manifesta-se através do apoio a algumas reformas e para a
realização da festa do padroeiro, no entanto se mostra insuficiente segundo os moradores, o
que aumenta a dependência em relação à assistência provida pela MRN.

Tabela 58: Matriz de impacto Boa Vista
Impacto

Categoria

Magnitude

Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Muito forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Médio

Alteração da qualidade da água

Negativo

Muito forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Muito forte

Alteração de paisagem

Negativo

Muito forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Muito forte

Médio/Forte
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Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/N
egativo

Forte / Forte

Atração de população migrante

Negativo

Muito forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Muito forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Muito forte

Aumento do custo de vida

Negativo

Muito forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Muito forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Fraco

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Muito forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Muito forte

Baixa remuneração

Negativo

Muito forte

Desmatamento

Negativo

Muito forte

Dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Divergências entre a comunidade e o empreendedor

Negativo

Muito forte

Escassez de recursos naturais

Negativo

Muito forte

Fixação de população local

Positivo

Muito fraco

Frustração de expectativas de emprego

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito fraco

Inadequação entre postos de trabalho e qualificação

Negativo

Forte

Ineficiência das atividades mitigatórios e compensatórios

Negativo

Muito Forte

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Muito forte

Interferência nos hábitos alimentares

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Forte

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Muito fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Muito forte
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Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Muito forte

Poluição e contaminação da água por bauxita e outros Negativo
rejeitos da operação
Promoção de educação formal
Positivo

Muito forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Muito forte

Negativo

Médio
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3 MOURA
Figura 86: Vista do Moura.

Foto: Suellem Esquerdo, 08/12/2016.
Denominação: Moura.
Dados do Relatório Antropológico do Moura (Ecodimensão, 2014) e do Inventário Nacional de
Referências Culturais (Iphan, 2014) indicam que há duas versões sobre a denominação da
comunidade do Moura.
A versão mais corrente sustenta que o nome Moura alude à ocupação histórica da localidade,
anterior à chegada dos negros ao rio Trombetas, pelos indígenas designados como Muriás,
conforme declaração de Abelardo Oliveira:
Quando eu cheguei aqui, soube pelo finado Josino que o nome Moura
era porque tinha muito desses negócios de louças do mato, e que era
desse povo que se escondia no mato com medo da gente, os Muriás...
indígenas que viveram nessa região por muitos anos. (Ecodimensão,
2014, p. 29).
O termo Muriá é, provavelmente, uma corruptela de Mura – o povo indígena que, de acordo
com Curt Nimuendaju, foi o que, “de todas as tribos da Amazônia [...] mais extenso território
ocupou, espalhando-se das fronteiras do Peru até o Trombetas” (Nimuendaju, 1925, p. 140).
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Nas memórias dos moradores mais antigos da comunidade quilombola do Moura, baseadas
em narrativas ouvidas de seus ascendentes, os índios Mura ou Muriás eram os ocupantes da
localidade quando os negros, em fuga da escravidão, ali chegaram, no século XIX. Embora
tenham chegado a estabelecer com eles trocas de produtos como peixe, farinha e artesanato,
e de conhecimentos relativos à caça e à produção de cerâmica, os indígenas procuraram
evitar contato os novos ocupantes. Assim, após terem travado incipientes trocas matrimoniais
e comerciais com os remanescentes de quilombos que ali se instalaram, quando a ocupação
negra se expandiu no Trombetas, os indígenas teriam abandonado a localidade (Iphan, 2014).
O depoimento de Maria de Fátima Santos ao Relatório Antropológico do Moura é sugestivo,
neste sentido, indicando a convivência dos negros com os indígenas:
Eu quando era pequena e estava seguindo o rio com o meu pai fomos
até o encontro deles, dos Muriás, pois papai conhecia alguns deles,
ele sabia falar a língua deles e se entendiam. Nós estávamos lá no
laguinho Apé, que fica abaixo do Varzão, foi lá no centro do sítio que
a gente conheceu esses índios.... Um deles foi casado com a Maria
dos Santos, antiga moradora também. Eles tinham os parentes e
moravam já na Cachoeira Porteira, mas já tinham morado em tudo por
aqui, eles se arriaram para cá, por que tinha um ramal, eles vinham de
canoa para tirar o Tirió. Muitos deles morreram, alguns que ficaram no
Tirió e mesmo assim depois se mudaram, partiram. (Ecodimensão,
2014, p. 30).
Na história oral dos quilombolas do Moura, então, mais que ao contato, é à evitação do contato
que se associa a memória “desse povo que se escondia no mato com medo da gente, os
Muriás. Eles corriam para o mato e eles só chegavam perto se eles conheciam; e, se não
conheciam, eles corriam e se escondiam com medo” (Ecodimensão, 2014, p. 29). Segundo
Manoel Siqueira, “Naquela época, como ainda é até hoje, as pessoas que faziam isso eram
chamadas de Muriá” (Ecodimensão, 2014, p. 29).
A versão alternativa sobre a origem do nome da comunidade quilombola conta que, no
passado distante, vivera na localidade uma família cujo sobrenome era Mura, do qual a
corruptela Moura teria se formado. No entanto, como nenhuma família local tem o sobrenome
Moura, essa narrativa não é muito considerada na história oral da comunidade e o mais
provável é que se tratasse de uma família indígena genericamente identificada pelo etnômio
– que, em regra, os quilombolas referem como Muriá.
Localização e acesso: A comunidade do Moura integra o Território Quilombola Alto
Trombetas II e se localiza na margem direita do rio Trombetas, no interior da Floresta Nacional
Saracá-Taquera e no entorno da Reserva Biológica do Trombetas. Os limites da comunidade
são: a norte, sul e leste com as comunidades quilombolas Palhal, Boa Vista e Último
Quilombo, e a oeste, com áreas de exploração minerária operadas pela MRN (Ecodimensão,
2014).
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As áreas de moradia se distribuem no entorno dos lagos do Moura e do Ipireira, e do Patauá
do Moura. No entanto, os moradores percorrem e exploram extensões de terras e águas que
extrapolam os contornos das áreas de moradia, constituindo-se como áreas de uso comum
acessadas, também, por moradores de outras comunidades integrantes do mesmo TQ Alto
Trombetas II.
A comunidade situa-se a aproximadamente 6,5 km de Porto Trombetas (MRN, 2016), e o
acesso a ela se faz pelo rio Trombetas e pelo lago do Moura em diversos tipos de
embarcações, que irão determinar o tempo de deslocamento. De barco desde a cidade de
Oriximiná, por exemplo, leva-se em média 5 horas de viagem até o Moura.
Como não existem rotas regulares de barcos para transporte coletivo até a comunidade,
muitos moradores possuem embarcações próprias – geralmente canoas e bajaras movidas a
motor do tipo rabeta, sendo que algumas famílias possuem barco. Os trechos de rio até o
Moura são navegáveis durante todo o ano. A passagem que dá acesso ao lago do Moura
pode apresentar algumas dificuldades para a passagem de embarcações maiores no período
de estiagem.
Situação fundiária e sobreposições: Atualmente, a comunidade do Moura aguarda a
finalização dos processos que tramitam no Incra sob os números 54100.002185/2004-20,
54100.002186/2004-74 e 54501.001765/2014-59, referentes ao pleito de titulação do TQ Alto
Trombetas II.
Vale destacar que, originalmente, nos processos datados de 2004, a comunidade pretendeu
o reconhecimento do Moura como um território separado das sete comunidades que, então,
se identificavam como parte do TQ Jamari-Último Quilombo: Palhal, Juquiri Grande,
Juquirizinho, Curuçá e Nova Esperança, além das duas que dão nome ao território. Após a
finalização dos Relatórios Antropológicos (sendo um exclusivamente do Moura, conforme o
processo original) e outros estudos técnicos que compõem o Relatório Técnico de
Identificação e Delimitação Territorial (RTID), as oito comunidades, em consenso, solicitaram
adequação dos processos de regularização fundiária para que conformassem, juntas, um
único território, ora denominado TQ Alto Trombetas II.
O RTID desse TQ foi publicado em 14 de fevereiro de 2017, em obediência à sentença que,
em 2015, condenou a União, o Incra e o ICMBio a concluírem em até dois anos o
procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e
titulação das terras ocupadas pelas comunidades de remanescentes de quilombo Alto
Trombetas I e II. A solução do procedimento, contudo, tem sido postergada (assim como foi
postergada a publicação do RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar a
consenso, entre os órgãos federais, quanto às sobreposições do TQ com a Floresta Nacional
Saracá-Taquera e a Reserva Biológica do Trombetas.
População: cerca de 130 famílias, segundo informações fornecidas pelos moradores.
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Nas pesquisas de campo do ECQ, o número de famílias do Moura não pode ser precisado,
faltando consenso entre os moradores sobre essa informação. Segundo eles, devido à
chegada de novas famílias à comunidade, que não foram cadastradas pelo Incra à época dos
levantamentos para o RTID – julho de 2013, segundo o Relatório Antropológico
(Ecodimensão, 2014) –, não é possível contabilizar com exatidão a população atual.
As fontes secundárias também apresentam variações quanto ao tema. Segundo censo
realizado em 2014, existiam 118 famílias e 515 moradores na comunidade (STCP, 2014). Já
de acordo com o Relatório Antropológico do Moura, um total de 128 famílias teriam sido
cadastradas pelo Incra em julho de 2013, totalizando 608 moradores (Ecodimensão, 2014).
Considerando-se levantamentos feitos pelo MMA, em 2006 já viviam no Moura 117 famílias e
457 pessoas. Abaixo, tem-se uma visão geral da variação populacional obtida a partir das
fontes primárias e secundárias, tomando-se para 2016 o número considerado oficial com base
em cadastros do Incra – o que, como já demonstrado, não é avalizado pelos comunitários.
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Em relação à composição da população, é notório que o Moura é povoado, majoritariamente,
por indivíduos dos mesmos troncos familiares que se encontram em todo o Alto Trombetas.
A partir do cotejamento dos sobrenomes dos moradores das oito comunidades que hoje
integram o TQ Alto Trombetas II, constantes dos cadastros do Incra, o Relatório Antropológico
do Moura afirma que as famílias quilombolas do Trombetas constituíram grandes
agrupamentos por meio do casamento, “se constituindo como uma grande rede de relações,
produção e reprodução e o uso do território” (Ecodimensão, 2014, p. 75).
Neste sentido, a organização social quilombola se expressa, como
Farias Jr. observa, através de "territórios de parentesco", Cada grupo
familiar apresenta variações surgidas a partir das relações de
afinidades estabelecidas com outras famílias do Moura que partilham
a mesma trajetória histórica, quer através do casamento quer através
do comércio. Porém, cada grupo familiar possui seu locus, onde
produzem e reproduzem conhecimento e realizam suas atividades
conforme sua história privada e sua mobilidade. Desta forma, nota-se
a mesma estrutura na distribuição conforme as relações de
parentesco, e isso considerando também as oportunidades de
trabalho e o fluxo migratório que ficou mais centrado no Moura devido
as relações de parentesco e devido o interesse as novas
oportunidades de emprego que surgiram (Ecodimensão, 2014, p. 76).
Histórico da ocupação: A ocupação do entorno do lago do Moura pelos negros ocorreu em
um contexto de dispersão da população dos antigos mocambos instalados, originalmente, em
áreas acima das cachoeiras do alto curso do rio Trombetas. Esse movimento de dispersão,
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conhecido como descenso, constituiu-se de fluxos migratórios no sentido rio abaixo, que se
formaram após o relaxamento das perseguições aos mocambos e a abolição da escravidão,
no fim do século XIX. Com o descenso, numerosas famílias de remanescentes dos antigos
mocambos se estabeleceram em terras próximas às áreas navegáveis do rio – as chamadas
águas mansas. A ocupação da localidade do Moura, portanto, remonta a essas migrações
ocorridas na passagem entre os séculos XIX e XX (Ecodimensão, 2014).
De acordo com o Relatório Antropológico do Moura, as famílias mais antigas na localidade
são Siqueira, Santos, Lopes, Oliveira e Macaxeira (Ecodimensão, 2014). O Inventário de
Referências Culturais dos Quilombos de Oriximiná informa que a família Siqueira “abriu o
primeiro roçado na localidade e deu início à formação da comunidade, no início dos anos
1900” (Iphan, 2014, F11-8, p. 9). Ainda segundo o referido Inventário, até os anos 1950 ali
moravam apenas quatro famílias: Serrão, Macaxeira, Correia e Santana.
Na segunda metade do século XX, sobretudo após a década de 1970, a população local
multiplicou-se significativamente com a chegada de mais remanescentes de quilombos,
vindos de áreas mais altas do rio Trombetas (Tapagem, Abuí, Cachoeira Porteira, Serrinha,
Aracuã), e de migrantes de Santarém, Alenquer, Óbidos, Oriximiná e Terra Santa, municípios
do oeste paraense, de outras regiões do Pará e, também, de fora do estado, notadamente de
Manaus/AM.
Nos anos 1980 e 1990 muitos indivíduos se deslocaram para Porto Trombetas e imediações,
atraídos pelas possibilidades de emprego na MRN, que havia incrementado o mercado de
trabalho regional desde sua fase de implantação. Sendo o Moura uma das comunidades mais
próximas da sede da empresa, muitos migrantes foram se fixando nessa localidade, quer
tenham tido ou não sucesso na obtenção de vagas de trabalho (Iphan, 2014).
Outro fator importante para o crescimento populacional na localidade foi a criação da Rebio
Trombetas, em 1979, que determinou o deslocamento compulsório de moradores do entorno
do lago Erepecu. Parte das famílias deslocadas transferiu-se, então, para o Moura, que
passaria a se organizar formalmente como uma comunidade. Segundo Ormezinda dos Santos
Souza, atual diretora da escola, esse processo remonta à década de 1980.
[...] 85, 86, por aí. Quando chegou a mineração, a comunidade não
estava organizada. Tinha alguns moradores... É aquele processo que
eles foram indenizados lá do Erepecu, aí vieram para cá para o Lago
do Moura. Depois, foi chegando agregado, foi chegando, foi
chegando... Eu acho que em 85 a comunidade se organizou, ficou
organizada como comunidade com ajuda da paróquia, da igreja
(Informação verbal).
A organização da comunidade do Moura fez parte de um movimento maior estimulado pela
Constituição Federal de 1988, que reconheceu direitos específicos aos grupos remanescentes
de quilombos, em especial, o direito à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas.
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Nesse contexto, a Igreja Católica, por intermédio de padres e membros leigos, teve um papel
crucial na mobilização dos grupos locais e na formação de lideranças quilombolas, conforme
depoimento de Manoel Siqueira reproduzido no Relatório Antropológico do Moura:
[...] foi quando começou o movimento social, que na época contou
muito com apoio dos padres da paróquia de Santo Antônio, de
Oriximiná. Um dos padres que se destacou bastante foi o padre
Patrício e o padre José. A comunidade do Moura foi incentivada na
base da organização social pelo senhor Manoel Viana [Mimi Viana],
que, na época, trabalhava em Porto Trombetas. Ele vinha para a
comunidade aos sábados e domingos catequizar as crianças e
capacitar as lideranças da época para fazerem reunião, e, também,
organizava os mutirões. (Ecodimensão, 2014, p.100).
Em 1989, foi criada a Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná, com a missão de defesa dos territórios ocupados pelas várias
comunidades negras locais. No caso específico do Moura e das comunidades vizinhas no
Trombetas e no Erepecu, as expectativas de direitos eram frustradas pela própria presença
da Rebio e da mineração, que se traduziam em novas regras de uso (de natureza restritiva)
dos territórios em que, antes, os remanescentes de quilombos transitavam livremente.
Em paralelo ao processo de organização política, a comunidade do Moura buscou
implementar melhorias em sua infraestrutura, como relatou Maria das Graças Siqueira:
O começo dessa comunidade foi assim: a escola era no outro lado. No
tempo de verão era bonito. Aí, quando a água enchia, a escola ficava
em cima d’água. Os pais achavam ruim. Nós nos ajuntamos aqui, meu
marido, meu pai, meus primos, que eram os antigos, fizemos a reunião
com a comunidade, se a gente não conseguia puxar a escola para
esse lado. Todos concordaram que era para fazer isso. Aí, meu marido
com meu pai e meu primo foram em Orixi correr atrás. Deus ajudou,
eles concordaram, a escola de lá passou para cá na comunidade. Aí
a comunidade foi aumentando. O povo chegando por causa dos filhos,
por causa da escola. A primeira escola era de palha, era escola e
capela, era a mesma. Depois, correram com o prefeito e a Prefeitura
deu um barracão (Informação verbal).
Em 1987, o Moura recebeu a fundação da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro e, nos últimos tempos, se tornou uma das comunidades quilombolas mais populosas
e estruturadas, em termos de acesso a serviços e equipamentos de uso comum, no rio
Trombetas.
Devido à proximidade da sede da MRN, até o presente a comunidade do Moura é um polo de
atração de migrantes, quilombolas ou não, que trabalham ou pretendem trabalhar na
empresa. Neste sentido, a existência Cooperativa de Prestação de Serviços da Comunidade
do Moura (Coopermoura), criada em 2002, desempenha um papel importante na fixação dos
moradores na comunidade.
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A presença cada vez mais constante de pessoas externas aos círculos de parentesco dos
quilombolas, tem sido vista com preocupação pelos moradores nativos, sobretudo os mais
antigos. Por outro lado, o relacionamento com a MRN tem resultado na implementação de
alguns projetos que podem estar contribuindo para a permanência de pessoas, nativas ou
não, na comunidade.

Cronologia da ocupação
Data
Fim do
século XIX
Início do
século XX
1976
1979
1987
1989
2001

2001/2002
2002
2004
2012
2013
2014

14/02/2017

Evento
Início do descenso dos mocambeiros do alto das cachoeiras para as zonas
mais baixas do rio.
Data provável de início da ocupação do Moura pelos negros.
Construção do núcleo urbano de Porto Trombetas (MRN, 2017), fator de
atração populacional para o Moura.
Criação da Rebio Trombetas, com deslocamento de famílias residentes no
Erepecu para o Moura.
Fundação da Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Criação da Flona Saracá-Taquera, sobrepondo-se a áreas ocupadas pela
comunidade do Moura.
Museu Paraense Emílio Goeldi inicia pesquisas arqueológicas na região de
Porto Trombetas, por intermédio de projetos com a Mineração Rio do Norte
e a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP).
Início do projeto de apoio à cerâmica implantado pela Mineração Rio do
Norte em parceria com o Museu Goeldi.
Fundação da Coopermoura.
Abertura do processo nº 5400.002186/2004-74 solicitando a demarcação e
a titulação do território Moura junto ao Incra.
Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro passa a ser uma
Unidade Regional Ensino (Urges).
Conclusão do Relatório Antropológico do território Moura, para instruir o
processo de regularização fundiária desse território.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a demarcação e
a titulação do território Alto Trombetas II (Moura, Jamari, Curuçá,
Juquirizinho, Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança e Erepecu/Último
Quilombo).
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no Diário
Oficial da União.

Organização social e política: No plano imediato, a comunidade do Moura conta com uma
Coordenação composta por um coordenador (atualmente o senhor Mauro Siqueira) e um vice
coordenador, que são os responsáveis diretos pela representação dos comunitários perante
associações locais, órgãos públicos e organizações privadas, e pela interlocução com
diferentes sujeitos que recorrem à comunidade. As decisões e comunicações, dentro da
comunidade, são tomadas principalmente no âmbito dessa coordenação e em reuniões
comunitárias abertas a todos os moradores.
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Eles relatam, entretanto, que devido à extensão territorial da comunidade e à dinâmica de
trabalho seguida por muitos cooperados, a participação em reuniões e a própria
representação do Moura em atividades que envolvem outros quilombolas tem sido pequena,
sobretudo considerando o contingente populacional do Moura, maior do que o da maioria das
comunidades congêneres. Referindo-se às mudanças provocadas pela adesão de grande
número de moradores locais ao trabalho na mineração, durante a reunião para elaboração de
diagnóstico do ECQ, em 11 de dezembro de 2016, uma liderança local declarou:
O impacto dela [da MRN] é também social, cultural... Olha aqui ó, isso
[o baixo número de participantes da reunião] é um impacto porque
acabou com o mutirão, porque muitos estão deixando a comunidade...
Vê se tu faz uma reunião hoje e consegue muita gente? Isso é um
impacto dela. Hoje tem muita gente que está trabalhando. Embora seja
uma atividade econômica, mas está prejudicando a gente. (Informação
verbal).
No que tange a assuntos envolventes do território, a comunidade é representada pela
Associação das Comunidades de Remanescentes de Quilombos do Alto Trombetas
(ACRQAT), que, por sua vez, é filiada à Arqmo. Nessa instituição, atualmente, o comunitário
do Moura Manoel Lucivaldo Siqueira é o Coordenador de Educação Quilombola.
No plano do trabalho, a Cooperativa de Prestação de Serviço da Comunidade do Moura
(Coopermoura) exerce um papel fundamental na comunidade e fora dela. Fundada em 2002
com o objetivo de facilitar o acesso dos quilombolas às vagas de prestação de serviços para
a MRN, direta ou indiretamente, a organização tem hoje cerca de 170 sócios, dos quais em
torno de 120 são moradores do Moura. Em 2016, além de realizar serviços em Porto
Trombetas, a cooperativa também executou atividades no próprio TQ Alto Trombetas II,
incluindo serviços de apoio aos trabalhos de campo do Estudo de Impacto Ambiental para
licenciamento da ZCO, limpeza (roçado) de centros comunitários e algumas construções, a
exemplo da cozinha que está sendo erguida no centro comunitário do Moura.
A Coopermoura emprega mulheres e homens, sendo estes em maior número entre os sócios.
Segundo a moradora Ormezinda dos Santos Souza, existem mais postos de trabalho no
período da seca, quando é mais frequente a presença de profissionais que realizam pesquisas
de monitoramento ambiental em campo, para a MRN, e solicitam apoio de comunitários. Ainda
segundo ela, as mulheres ocupam principalmente postos de limpeza nas oficinas, só havendo
uma na comunidade que acompanha os pesquisadores em campo. De acordo com o morador
Narlison Siqueira da Silva, de 22 anos, vinculado à Coopermoura desde que saiu do Ensino
Médio, a cooperativa constitui, hoje, a principal expectativa de trabalho e renda entre jovens
e adultos da comunidade, já que são raros os postos de trabalho na região que não dependam
da MRN. No entanto, o caráter temporário dos serviços contratados e a falta de carteira
assinada despertam o receio dos cooperados.
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Infraestrutura: No cenário local do rio Trombetas, o Moura é uma das comunidades mais
bem providas de equipamentos de uso comum e serviços coletivos. Comparada com as
comunidades situadas no lago do Erepecu e rio acima, Moura conta com escola própria,
dotada de biblioteca; tem distribuição de água para a escola, através de um microssistema
acionado por bombas movidas a combustível, que puxam água para a uma caixa d’água
comunitária e a distribuem por encanamentos para pias e chuveiros; possui gerador
comunitário; é atendida por Agente Comunitário de Saúde; recebe sinal de telefonia celular
em algumas áreas da comunidade; e dispõe de espaços construídos para favorecer as
práticas culturais, de trabalho e de sociabilidade dos moradores.
A despeito das vantagens apresentadas no contexto local, a precariedade da infraestrutura
comunitária é um problema para os moradores, com prejuízos na saúde e na qualidade de
vida geral.
As moradias na comunidade do Moura são feitas em madeira, em sua maioria com telhados
de amianto. Algumas casas ainda são cobertas com palha, como eram, em regra, no passado;
e outras possuem telhas de cerâmica. Em menor quantidade, veem-se construções em
alvenaria.
A água, retirada do igarapé do Moura, não recebe tratamento e, embora seja considerada
mais propícia para banho e consumo que a água proveniente do lago do Moura, localizado na
entrada da comunidade, é objeto de preocupação dos moradores. Na percepção geral,
traduzida por um comunitário entrevistado, a quantidade e a qualidade da água têm sido
alteradas desde a implantação da mineração na região:
Quando a mineração chegou para cá, a gente, por exemplo, podia
beber água aí no rio, a água era clarinha. Hoje a gente não vê mais
isso [...] Nosso igarapé, antes, era farto; hoje em dia não é mais. Nosso
igarapé está ficando raso [...] Nossa água está mudando até de cor.
Eu lembro que, na minha infância, ali a gente não andava assim,
dentro d’água e com a cabeça de fora, porque o igarapé era bem
profundo. Agora, hoje não é mais (Informação verbal).
Com relação ao saneamento, “o destino do esgoto que prevalece na comunidade são as
fossas rudimentares, seguido do uso de valas e valetas, sanitário, céu aberto e fossa séptica”
(STCP, 2014, p. 4.19). Os banheiros – cercados de madeira e/ou lona, utilizados para banho
e asseio corporal, quer sejam ou não providos de água encanada – normalmente são
separados dos sanitários – construções rústicas semelhantes aos banheiros, dotadas de
fossas cavadas no chão destinadas à satisfação das necessidades fisiológicas.
A energia elétrica é provida por motores de luz movidos a óleo diesel, os quais são ligados
em horários determinados (geralmente, na transmissão de telejornais e novelas noturnas)
para atender às áreas de uso coletivo. Atualmente, quinze famílias possuem motores próprios
para uso doméstico, independentemente dos horários de funcionamento do gerador
193

comunitário. Segundo o levantamento socioeconômico realizado pela STCP, no entanto,
ainda haveria residências sem acesso à energia elétrica na comunidade (STCP, 2014).
Mesmo para as famílias que possuem gerador próprio, a manutenção do serviço é
dispendiosa, devido ao preço do combustível, e o consumo é controlado. Para a comunidade,
a situação é semelhante: embora a infraestrutura tenha sido cedida pela Prefeitura Municipal
de Oriximiná, a cota de combustível que recebe mensalmente não atende a todas as
necessidades coletivas.
Devido à proximidade de Porto Trombetas, em alguns pontos da comunidade é possível obter
sinal telefônico e de internet, sobretudo nas imediações da escola e no centro comunitário.
Mas, para grande parte dos moradores a comunicação com o exterior é difícil e esporádica.
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Educação: A comunidade é atendida pela Escola Municipal Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. A escola foi fundada no ano de 1987, como resultado da articulação de moradores
como Manoel Crisionel Albuquerque, Manoel Valério dos Santos e Sebastião Siqueira, que
foram até a Prefeitura de Oriximiná pedir que se instalasse uma escola na localidade.
Com o aval do prefeito de então, sob a condição de que encontrassem uma professora
disposta a trabalhar lá, a primeira escola da comunidade foi construída em sistema de mutirão
com paredes de pau-a-pique, cobertura de palha de ubim e chão de terra batido. Como não
havia carteira para os alunos sentarem, cada pai fazia o banco para seu filho e o material
didático era apenas o livro do professor. Com o tempo, alguns alunos foram recebendo
doações de livros usados por antigos professores de Oriximiná.
A escola recebeu melhorias na infraestrutura e no quadro funcional em finais da década de
1990, como efeito de demandas do movimento quilombola e da Igreja Católica. Em 2012, ela
passou a ser uma Unidade Regional de Ensino Quilombola (Urges), anexando as escolas das
comunidades de Boa Vista, Jamari, Último Quilombo e Nova Esperança. Em 2015, conforme
dados do censo escolar ratificados pelos moradores, a infraestrutura da Escola Municipal
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se compõe de: oito salas de aulas; sala de diretoria; sala
de professores; sala de secretaria; cozinha com despensa; banheiro com fossa; pátio coberto;
água distribuída por microssistema próprio; energia fornecida por gerador; lixo destinado à
queima. Nas suas dependências havia: computadores administrativos e impressora; TV;
copiadora; equipamento de som e multimídia (http://www.escol.as/12965-nossa-senhora-doperpetuo-socorro).
Atualmente, a escola possui seis turmas no período da manhã e outras seis no período da
tarde, oferecendo educação infantil e ensino de Nível Fundamental 1 e 2. No ano de 2016,
havia 22 alunos na Educação Infantil; 88 alunos do 1° ao 5° ano; e 67 alunos do 6° ao 9° ano,
totalizando 177 alunos matriculados (Semed, 2016). Segundo a atual diretora, Ormezinda dos
Santos Souza, a escola atende alunos do Moura, do Último Quilombo e de Nova Esperança.
Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Oriximiná o quadro funcional da
escola é composto por uma secretária, duas serventes e seis professores que ministram aulas
de Matemática, História e Geografia, Português, Inglês e Educação Geral (Semed, 2016).
Entre os docentes, apenas duas professoras são nativas da localidade, sendo o restante
proveniente de Oriximiná. Segundo Ormezinda, existem moradores interessados em trabalhar
na escola, inclusive como professores. No entanto, a exigência de concurso em que
competem com candidatos de Oriximiná mais preparados apresenta-se como um entrave para
essas pessoas acessarem vagas de trabalho na escola.
Em relação à merenda escolar, a diretora explica que os alunos da zona rural têm direito ao
dobro da quantidade que é destinada aos alunos de áreas urbanas, mas isso não estaria
sendo respeitado para com as escolas quilombolas da região. Então, a quantidade de gêneros
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para a merenda dos alunos tem sido insuficiente. Segundo Ormezinda, não há problema em
relação à qualidade da merenda fornecida pela municipalidade. Porém, lideranças
quilombolas e pais frequentemente criticam a presença de gêneros industrializados na
merenda, os quais não fazem parte da tradição alimentar da comunidade e incitam à formação
de novos padrões de consumo entre as crianças, aos quais, nem sempre, as famílias podem
ou querem atender.
Em relação ao transporte escolar, devido à extensão territorial do Moura, é necessário o
transporte fluvial para alguns alunos dentro da própria comunidade, sendo o serviço feito por
barqueiros locais contratados e remunerados pela Semed, que também fornece o combustível
para o trajeto. Já os alunos das comunidades do Último Quilombo e Nova Esperança são
transportados por barqueiros das referidas comunidades, sob iguais condições de trabalho
propiciadas pela Semed.
Nas pesquisas de campo do ECQ, vários moradores expuseram a demanda de maior
assistência à educação, por parte da MRN, a exemplo do que a empresa concede à
comunidade de Boa Vista. Diz uma professora:
Meus alunos reclamam muito, porque Boa Vista tem todo um amparo
da Mineração... Dá merenda para lá, dá transporte para lá... eles têm
ajuda da Prefeitura, mas a Mineração ainda contribui com algumas
partes, enquanto aqui no Moura não tem... Por que o pessoal do Boa
Vista tem acesso ao Pitágoras? Aqui no Moura não, só do Boa Vista...
Então, tem essa questão, aí está o processo social de exclusão. Por
que que não tem aqui para o Moura, só Boa Vista? Por que só eles
têm o direito de frequentar o Pitágoras? E o Moura não? (Informação
verbal).
Os estudantes da comunidade quilombola de Boa Vista têm acesso a ensino de qualidade
diferenciada em relação aos demais da região, além de serem agraciados com bolsas de
estudos para permanência em universidades públicas e federais após a conclusão do Ensino
Médio. Argumenta-se que os impactos socioambientais sofridos na comunidade do Moura são
semelhantes aos percebidos em Boa Vista e tendem a aumentar, o que justificaria a
assistência como forma de compensação. Um jovem morador explicita:
No meu caso, terminei de estudar meu Ensino Médio, minha família
não tem condição de pagar uma coisa melhor, e até mesmo eu, o
dinheiro que eu ganho não dá de fazer um curso ou uma faculdade.
Eu queria ser biólogo, mas infelizmente não tenho como porque é
muito caro. No meu caso a mineração podia [ajudar], como ela faz com
a comunidade Boa Vista, o pessoal estuda lá no Pitágoras... Já
começa por aí... a gente mora aqui a meia hora [de distância] de
Trombetas, por que ela ajuda uma, e não ajuda a outra? (Informação
verbal).
Saúde: Embora não haja posto de saúde no Moura, a comunidade é atendida por um Agente
Comunitário de Saúde (ACS), que realiza visitas domiciliares regulares para controle de peso
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das crianças e de hipertensão, tratamento da água e do lixo, além do acompanhamento da
evolução de casos de febre, micoses, anemia e diarreia, que são os mais comuns na
localidade. Em regra, esses casos são tratados em casa, com acompanhamento do ACS, e
não envolvem o recurso a unidades de saúde (Ecodimensão, 2014).
As demandas por atendimento ambulatorial, na maior parte, dirigem-se a problemas que
extrapolam a atuação do ACS e que os moradores não conseguem solucionar com
tratamentos caseiros, baseados em conhecimentos tradicionais da população da região.
Neste contexto, as práticas medicinais realizadas no Moura refletem
as trocas simbólicas a partir dos conhecimentos herdados dos mais
velhos, resultando em um saber tradicional que se configura conforme
o tempo e se renova diariamente. Tais conhecimentos envolvem
saberes para o tratamento de diversas doenças, bem como
procedimentos terapêuticos e a manutenção da saúde, através dos
cuidados no resguardo, na couvade, ou nos acometimentos de
encantamento. (Ecodimensão, 2014, p. 81).
Os tratamentos tradicionais incluem chás, infusões, pomadas, compressas e outros produtos
feitos à base de ervas, folhas, cascas, raízes, seivas, óleos vegetais e banhas animais.
Também envolvem, com frequência, defumações e ritos diversos de benzeção (benzimentos),
puxação (espécie de massagem) e cura espiritual (associada aos encantados, serem míticos
capazes de provocar doenças físicas, psicológicas e espirituais nas pessoas). De acordo com
Manoel Siqueira, a situação da saúde no Moura pode ser resumida assim:
Quanto à saúde e à medicina, hoje, na comunidade, funciona de forma
diferenciada. Muitos ainda acreditam na benzeção, mas, outros, por
motivo de trocar de religião, deixaram de acreditar nos poderes das
plantas e também dos benzedores. Temos na comunidade vários
benzedores como o senhor Francisco Coimbra de Almeida (o
Agoniado), Osvaldo Santana (o Vavá) e outros, mas podemos afirmar
que hoje na comunidade 80% das famílias ainda tem a medicina
caseira como solução para os casos de doenças. (Ecodimensão,
2014, p. 80).
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Figura 87: Horta no Moura.

Foto: Suellem Esquerdo, 8/12/2016.

Entre as ações de prevenção de doenças, Manoel Siqueira destacou no Relatório
Antropológico do Moura o papel da MRN na erradicação de casos de malária: “[a malária] nos
anos anteriores era frequente, mas, após uma campanha que a mineradora lançou, hoje é
muito difícil acontecer um caso de malária. Antes, as pessoas iam a óbito com malária”
(Ecodimensão, 2014, p. 80). Mais ações preventivas são demandadas em relação a
problemas como doenças sexualmente transmissíveis, sobretudo, Aids. De modo geral, essas
doenças são associadas pelos moradores com a mineração, já que ela funciona como polo
de atração de migrantes para as zonas antes ocupadas pelos quilombolas. Neste sentido, os
problemas de saúde sexual da população local são, por eles, identificados com a prática de
prostituição de adolescentes e jovens adultos.
Outra classe de enfermidades associadas, pelos moradores, à presença da mineração na
região é composta pelas doenças respiratórias que, segundo eles, têm se tornado cada vez
mais frequentes no Moura. O mesmo ocorre, dizem, em relação à obesidade, que, por sua
vez, estaria associada aos novos padrões de consumo alimentar disseminados na
comunidade, tanto pelos comércios existentes em Porto Trombetas quanto pela política de
composição da merenda escolar.
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Quando se faz necessário procurar o sistema oficial de saúde, o primeiro recurso costuma ser
buscado na cidade de Porto Trombetas, preferencialmente junto ao atendimento prestado no
hospital e no ambulatório mantidos pela MRN. Caso não consigam ser atendidos lá, buscam
o Sistema Único de Saúde (SUS) em Oriximiná ou, em casos mais graves, em Santarém.
A assistência à saúde na comunidade também é realizada através do Projeto Quilombo,
desenvolvido pela MRN em parceria com a Fundação Esperança. De acordo com
Departamento de Ações Comunitárias da mineradora, a população-alvo do projeto vem de 18
comunidades e consiste em, aproximadamente, 3.300 beneficiários por mês. Os atendimentos
são realizados em 03 comunidades-polos, dentre as quais o Moura, para onde se deslocam
os vizinhos em busca de cuidados de saúde. Segundo informações da MRN ratificadas pelos
moradores, o projeto presta serviços de assistência médica local, incluindo consultas médicas,
exames laboratoriais, visitas domiciliares para os casos de maior gravidade e campanhas de
conscientização das comunidades. Dentre os principais serviços estão o de pediatria e
ginecologia, além do acompanhamento de gestantes.
Em relação ao Projeto Quilombo, os moradores referem-se a ele como “Fundação
Esperança”, apesar de reconhecerem que o mesmo é realizado através da parceria da
fundação com a mineração. No tocante aos atendimentos, os comunitários relatam que há a
regularidade mensal, conforme conta Maria das Graças Siqueira: “Todo mês ela [a Fundação
Esperança] vem... Só consultam, passam remedinho, passam exames de sangue, de urina, e
trazem remédio” (informação verbal).
Nas pesquisas de campo do ECQ foram feitas queixas quanto à estrutura e à qualidade do
serviço prestado. Segundo uma moradora do Moura, a comunidade oferece o barracão
comunitário para essa finalidade, mas falta privacidade para a realização de exames, não há
médicos e os atendimentos são realizados por enfermeiros e técnicos. Segundo ela, há, ainda,
carência de dentistas (informação verbal).
Em relação aos serviços acessados no hospital da MRN, os moradores do Moura relatam que
se destinam, basicamente, às pessoas cadastradas previamente pela mineradora. De acordo
com uma quilombola, só constam do cadastro os descendentes dos primeiros moradores do
Moura (informação verbal). O problema, segundo ela, é que o cadastro foi feito pela empresa
há muito tempo – década de 1980 – e foi atualizado de acordo com a dinâmica populacional
da comunidade. Além disso, de acordo com a depoente, o cadastramento distingue os
quilombolas conforme sua origem familiar:
Eu tenho direito, mas foi preciso eu fazer contrato, meu marido
entregar lá. E eu sou cadastrada com nome de nora, vinculado ao
cadastro da minha sogra. Depois de um tempo, eu acho que já pode
sair da ‘nora’ e ter seu próprio cadastro. Mas só pode assim: olha, meu
filho, que não é filho dele [do marido atual] teve direito ao cadastro
porque é meu filho e está morando com a gente. Ele teve, mas outras
pessoas que vêm oriundas não tem direito. (Informação verbal).
200

Segundo outro morador do Moura, entrevistado no ECQ, apenas uma pequena parcela dos
comunitários possui o cadastro que dá acesso ao hospital da MRN. Para os comunitários,
devido à proximidade e aos impactos das atividades da mineração na comunidade, mais
pessoas deveriam ter direito ao cadastro que facilita o atendimento, a exemplo do que ocorre
em Boa Vista. Do depoimento de um antigo morador do Moura, reproduzido abaixo,
depreende-se que o Projeto Quilombo é percebido como um paliativo que visa a diminuir a
pressão exercida pelos quilombolas por atendimento em Porto Trombetas.
Essa Fundação Esperança atende algumas comunidades da
Tapagem para baixo. Mas, agora, só está tendo 40 fichas aqui no
Moura... Imagina, tem para mais de 800 pessoas aqui no Moura e é
registrado cento e poucas fichas, com visita. Agora está com 40 fichas,
então a gente está vendo que a Mineração está dando para trás, está
vendo que a Mineração quer acabar com isso. Ela [Mineração] criou
esse projeto aqui, da Fundação Esperança, para tirar o acesso das
pessoas lá dentro do quadro delas [atendimento em Porto Trombetas].
Lá é uma carga que ela não quer carregar e que a gente nunca vai
parar de calejar... (Informação verbal).
Ainda em relação ao atendimento no hospital de Trombetas, a maioria dos entrevistados no
ECQ classificou-o como satisfatório, sobretudo para situações de emergência. Porém, em
relação a enfermidades que se prolongam e requerem tratamento regular, a maioria
apresentou descontentamento com o tratamento recebido, devido às transferências de
enfermos que o hospital da MRN faz para os hospitais de Oriximiná e Santarém. Apesar da
transferência ser custeada pela MRN, dizem os quilombolas que há dificuldade de membros
da família em acompanhar o enfermo e permanecer na cidade, sobretudo por privações
econômicas.
Apesar das dificuldades e necessidades de melhorias citadas pelos moradores, eles, em
geral, reconhecem que se dependessem unicamente do Sistema Único de Saúde e do
consequente deslocamento para Oriximiná, as condições de saúde na comunidade seriam
piores, sobretudo em casos de acidentes e emergências médicas. O problema mais sensível,
porém, reside no tratamento diferenciado dado aos quilombolas, frequentemente membros de
uma mesma família extensa, em função da sua comunidade de origem. No que se refere ao
acesso ao hospital, o ponto é crítico para todos os indivíduos consultados nas pesquisas do
ECQ, como resume um quilombola do Moura: “A gente está morrendo, tem um hospital ali, eu
vou morrer aqui porque não posso ir lá? Não, eu vou lá, ainda que eu morra lá na porta, mas
eu vou lá...” (informação verbal).
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais de referência da comunidade são
encontrados nas áreas de moradia – de extensão mais restrita – e de uso – mais amplas e
destinadas a trabalhos diversos como caça, pesca, agricultura e extrativismo. Ambas são
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concebidas como áreas de propriedade coletiva, embora o domínio sobre as terras na área
de moradia seja exercido pelos indivíduos ou famílias que as ocupam. A área de uso, em
geral, é caracterizada por nichos de floresta preservada ou pouco antropizada.
Há áreas de terra firme (mais altas) e de várzea (que alagam nas cheias de inverno), além de
ilhas formadas dentro de lagos e rios. O entorno desses corpos hídricos é caracterizado pela
presença de casas, quintais e construções de uso comunitário que denotam uma forma de
ocupação mais intensiva. As zonas de maior ocupação são, além do lago do Moura, os locais
nomeados como Patauá do Moura e Ipireira do Moura.
As principais unidades de paisagem de referência para a comunidade extrapolam as fronteiras
de sua sede e estão por todo o TQ Alto Trombetas II. São elas: o rio Trombetas, o lago do
Moura e o igarapé do Moura, que atendem a fins de deslocamento e provisão de água potável
e alimento, além de serem referências geográficas para a população local; a boca do lago do
Moura; o furo Cavado; as ilhas do Pedregulho e da Vermelha; igarapés; várzeas; praias; o
barreiro que abastece o artesanato de cerâmica produzido na comunidade; e as florestas
nativas onde ocorre extração de copaíba, castanha, breu, andiroba, palhas, cipós, madeiras,
caripé, palhas, cipós, açaí e jutaicica.
Marcos edificados da comunidade: As edificações que têm valor de referência para os
moradores do Moura são: centro comunitário, composto por casa de motor de luz, barracão e
cozinha comunitários, e alojamento; casas de moradia; pontes para lavagem de roupa; escola;
biblioteca; pontos de comércio; campo de futebol; Casa do Artesanato; igreja evangélica
Assembleia de Deus e igreja católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
A maior parte dessas edificações teve sua construção e/ou reforma apoiadas tanto pela
Prefeitura Municipal de Oriximiná, quanto pela MRN. A mineradora informa, por exemplo, foi
responsável pela reforma no barracão da comunidade, pela construção da biblioteca e da
cozinha comunitária (MRN, 2016). Em geral, para a prestação desses serviços, a MRN utiliza
a mão de obra da Coopermoura.
Quanto à descrição das principais edificações, o barracão comunitário é feito em madeira e
destina-se à realização de reuniões de moradores, à recepção de outras programações de
interesse local (como os atendimentos prestados no projeto Quilombo, por exemplo), e
também funciona como sede para as festividades religiosas e sociais da comunidade. Próximo
a ele, existe um segundo barracão que serve de alojamento para visitantes e como espécie
de dormitório para as crianças durante os eventos na comunidade.
Destaca-se na comunidade a Casa do Artesanato, um barracão de exposição de peças de
artesanato em barro, construído no terreno onde fica a casa de Maria do Carmo Colé Viana e
José Lopes. Sua construção resultou de um projeto empreendido pela MRN em parceria com
o Museu Paraense Emílio Goeldi, em meados do ano 2000. É uma edificação em meia-parede
de tijolos, com cercas de arame. Em seu interior existem bancadas e prateleiras para mostra
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e venda dos objetos ali produzidos. Na área externa ficam o forno e as áreas de
acondicionamento do barro usado como matéria-prima para as peças.
Em relação à biblioteca, a moradora Ormezinda Souza explicou que sua construção foi
idealizada no projeto de leitura Vagalume e financiada pela MRN. Implantada em 2002,
chama-se Assis Siqueira em homenagem a um antigo professor da comunidade.
Figura 88: Barracão comunitário do Moura.

Figura 89: Casa do artesanato no Moura.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 8/12/2016.

Figura 90: Escola no Moura.

Figura 91: Campo de futebol no Moura.

Foto: Alexandre Rocha, 11/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 8/12/2016.

Outros pontos de referência: Cemitério (localizado na comunidade Último Quilombo); Base
do ICMBio no Erepecu; Porto Trombetas; escritório da Coopermoura em Porto Trombetas;
Rebio Trombetas e Flona Saracá-Taquera.
Atividades produtivas e renda: As atividades tradicionais extrativistas e de caça e pesca,
muito importantes em outras comunidades quilombolas, são praticadas por um número cada
vez menor de moradores no Moura, tendo em vista sua crescente ocupação em trabalhos
relativos à mineração e junto à cooperativa. Os comunitários que possuem maior capacitação,
tanto no ensino formal como em cursos profissionalizantes, prestam serviços para a MRN e
as empresas terceirizadas.
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Conforme informações verbais dos moradores entrevistados no ECQ, quase todas as famílias
locais têm membros empregados em trabalhos fixos ou temporários em Porto Trombetas,
para onde se deslocam diariamente. Nesse aspecto, os moradores são unânimes em afirmar
que a Coopermoura tem cumprido um papel fundamental. Por meio da cooperativa, segundo
uma dirigente da entidade, cerca de 180 cooperados estavam prestando serviços para a MRN
em fins de 2016. Desse total, mais de cem são originários do Moura.
Todavia, os moradores contatados no ECQ queixaram-se regularmente de que existem
poucos postos de trabalho na empresa e em suas prestadoras de serviços, e de que as
atividades são restritas, em sua maioria, a ofícios de baixo escalão em minas, jardinagem,
construção civil, cozinha, limpeza, transporte de cargas e pessoas, como argumentou um
morador durante entrevista.
Outra moradora diz o seguinte:
Ela [a cooperativa] é diferenciada, muito diferenciada [...] Uma vez que
essa cooperativa é terceirizada, e é por etapa que ela dá emprego,
tem tempo que não tem tanto emprego, a maioria dos jovens fica
desempregada, os pais também ficam desempregados. (Informação
verbal).
E, na mesma linha de argumentação:
Por exemplo, tem o EIA. Ele vem no determinado tempo. Vem de
agosto para setembro, fica dois meses, aí tem uma quantidade de
trabalhadores. Aí o EIA para. Aí vêm outros pesquisadores, e já tem
aquela quantidade [de cooperados] para trabalhar. Tem alguns fixos
só, são poucos fixos que tem. Aí, quando é o tempo da cheia de janeiro
para julho, esses trabalhos com pesquisa param. Aí a maioria dos
trabalhadores ficam tudo sem emprego. (Informação verbal).

De acordo com o quilombola Manoel Lucivaldo, a relação da comunidade com a cooperativa
é ambivalente. Ao mesmo tempo que ela tem promovido melhorias financeiras, vem alterando
os hábitos dos moradores em relação aos trabalhos tradicionais de agricultura, extrativismo e
caça. A participação em atividades coletivas, dentro e fora da comunidade, também está
prejudicada devido à carga horária de trabalho.
Atualmente, a Coopermoura também possui mulheres no seu quadro de sócios. No entanto,
alguns fatores influenciam na menor adesão por parte do público feminino. Elas se queixaram,
em reunião para realização de diagnóstico do ECQ, da dupla jornada de trabalho, pois, além
das oito horas diárias na cooperativa, necessitam realizar as tarefas domésticas quando
retornam para suas residências. Nesse meio tempo, apontaram a preocupação com os filhos,
que ficam sem supervisão, quando pai e mãe trabalham fora de casa. Outra questão levantada
pelas cooperadas é a restrição dos trabalhos, geralmente, apenas a serviços de limpeza.
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As mulheres, elas fazem mais limpeza nas oficinas. Só tem uma
mulher que anda com os pesquisadores na mata, vão coletar, vão
procurar inseto, pássaros, peixes... Então, fazem limpeza de ramais,
são várias cosias que eles trabalham lá.
Algumas moradoras do Moura prestam serviços de forma autônoma em Porto Trombetas, nas
residências de funcionários da MRN: são serviços domésticos, de limpeza, lavanderia e de
babás.
Para muitos moradores, especialmente os jovens, a cooperativa é vista como uma alternativa
às restrições de uso das UCs, impostas pelo ICM-Bio, e àquelas experimentadas desde a
implantação da mineração na região, no que se refere a problemas socioambientais que, na
sua percepção, ocasionaram poluição de ambientes naturais e escassez de caça e pescado,
conforme ocorrências relatadas no lago do Batata e no igarapé do Água Fria (informação
verbal). Para a moradora Maria das Graças Siqueira, que vive na comunidade desde a década
de 1950, as gerações posteriores aos anos 1970 já se adaptaram às mudanças e não
cultivaram o hábito da caça e da pesca, tendo na cooperativa, hoje, a sua principal expectativa
de fonte de renda:
Olha, muita caça antigamente dava. Agora, acho que com essa zoada
dentro desse mato aí... Meus filhos que trabalham nessa cooperativa
contam que daí é um estradão, um ramalzão que eles vão trabalhar,
negócio de pesquisa, bicho. Para dentro desse mato eles veem caça,
mas, aqui na nossa área, não. [Antigamente] dava, antes de ter essa
mineração aí, caça dava bem... Bem caça mesmo!
[...]
Olhe, antigamente, nós, aqui da nossa comunidade, aqui desse lago,
era nosso trabalho. O nosso trabalho era agricultura, era só roça, fazia
farinha e ia vender. Fazia 4, 5 kg, a gente ia vender a farinha. Era
pescaria, o pessoal ia pegar o peixe e ia vender. Depois que entrou
essa privação aí no Erepecu, às vezes pegava [o peixe] e o pessoal
tomava tudo...Aí, graças a Deus que essa cooperativa aqui quem
levantou foi meu filho, era professor aqui, ele e um colega dele [...]
Para os meus filhos, se não tivesse a cooperativa, pior eles iam ficar
porque nenhum deles sabe pescar fora. Pior ainda na mata, eles têm
medo [de caçar]... depois que teve essa cooperativa, melhorou. (Maria
das Graças Siqueira, Comunidade Moura, 08/12/2016)
Os relatos ouvidos em trabalho de campo do ECQ foram consensuais em relação à
progressiva diminuição do número de famílias ainda envolvidas com atividades agrícolas.
Entre os motivos do abandono dessas práticas, a cooperativa é citada frequentemente. De
acordo com Manoel Lucivaldo, a Coopermoura “causou um impacto muito grande na parte
produtiva, diminuindo a participação das pessoas da comunidade na agricultura... A
cooperativa está mudando muito os hábitos dos cooperados e da comunidade...” (Informação
verbal).
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Apesar do declínio da atividade, algumas famílias ainda cultivam roçados para subsistência;
produzem mel; criam galinhas e outras pequenas aves no quintal, onde também é comum
encontrar canteiros de hortaliças.
Cultivares
Abacaxi
Abóbora
Cupuaçu
Banana
Feijão
Goiaba
Hortaliças
Jerimum
Laranja
Limão
Mandioca
Maracujá
Melancia
Milho
A agricultura é de corte e queima, como tradicionalmente se usa na região amazônica, e o
calendário agrícola se inicia entre os meses de junho e julho, quando as águas começam a
vazar. A mandioca é o principal gênero cultivado, a distribuição das tarefas na roça
acompanha o seu calendário produtivo.
Atividade

Período

Derrubada
Queima
Plantio
Colheita

Junho e julho.
Agosto e setembro.
Outubro a dezembro.

Os roçados, em geral, localizam-se próximo às áreas de residência: “A roça a gente é mais
acostumado a fazer no espaço que a gente mora”. Porém, o caráter coletivo permeia a
atividade agrícola, como se constata na fala de José Lopes: “Cada família tem uma roça, mas
também a gente usa a coletividade. O parceiro quer fazer uma roça, às vezes uma farinha, a
gente vai lá e faz e no final a gente divide” (Informação verbal).
Como o tempo e força de trabalho que o roçado exige estão sendo despendidos nos serviços
para a MRN via cooperativa, a produção agrícola não supre mais as demandas de
subsistência em sua totalidade.
Da mesma forma que ocorre com a agricultura, as práticas extrativistas também declinaram
entre os moradores. Outrora, a extração de inúmeros gêneros para consumo e comércio
constituíram a base da economia local, mas hoje, só o extrativismo de castanha-do-Pará e da
copaíba têm importância comercial para as famílias locais. Porém, o maior destaque mesmo
vai para a coleta de castanha, que, segundo diversos interlocutores, é uma atividade que
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envolve toda a família. Em música de sua autoria, o morador José Lopes narra: “Chegou
janeiro lá vai o castanheiro/ Foi para as matas do Trombetas trabalhar/ Saiu de casa levando
tudo que tem/ Levou tudo sua família e a criação também”.
Conforme explicações dos moradores, não há castanhal dentro do Moura, sendo a coleta feita
no Erepecu, em área da Rebio, exclusivamente no período do inverno (enchente), mais
especificamente entre janeiro e maio na maioria dos anos. A atividade é regulada pelo Termo
de Compromisso popularmente chamado Acordo da Castanha (ICMBio, 2016), e por meio de
uma planilha, vulgarmente conhecida como papeleta, na qual se faz o monitoramento de
entrada e saída de coletores tradicionais e das suas respectivas produções.
Relatos ouvidos nas pesquisas do ECQ, não só no Moura mas em todas as comunidades
visitadas, informam a diminuição da disponibilidade de castanhas, bem como do número de
extrativistas. De um lado, o comprometimento de parte das famílias dos coletores com o
calendário escolar e/ou com a prestação de serviços via cooperativa foi citado como um fator
que influencia o declínio da produção local de castanha. Fatores ambientais, segundo um
jovem morador, também são considerados: “A castanha está acabando. Está dando pouca
castanha. Não sei o que está acontecendo, se são as mudanças climáticas”.
Outra atividade extrativista de destaque é a coleta da copaíba. Diferentemente da castanha,
a mesma é coletada dentro do TQ Alto Trombetas II, na parte de trás da própria comunidade
do Moura, subindo-se o igarapé do Moura. De acordo com o INRC (2014), a exploração da
copaíba se concentra em áreas sobrepostas pela Flona de Saracá-Taquera, onde a abertura
de novos platôs de exploração minerária preocupa a comunidade.
Além da castanha e da copaíba, outros gêneros ainda são visados por alguns moradores,
entre os quais: breu, açaí, andiroba, madeira, cipó (titica, ambé, arumã), palhas (ubim, bacaba,
inajá, palha branca e preta) e castanha de caju.

Inajá
Palha branca
Palha preta
Ubim

Palhas, talas e cipós
Finalidades
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração de
cerca e cobertura de casa
Construção de casa (paredes)
Construção de casa
Construção de casa
Cobertura de casa

Espécies
Andiroba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Óleo para uso medicinal
Igapó

Breu

Calafetagem

Espécies
Arumã
Bacaba
Cipó-ambé
Cipó-titica

Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme e igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Terra firme
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Caripé (ou cariapé)
Copaíba
Cumaru
Jutaicica

Produção de cerâmica
Óleo para uso medicinal
Uso medicinal
Produção de cerâmica

Espécies
Açaí
Bacaba
Bacuri
Buriti
Caju-açu
Castanha
Mangaba
Pariri
Patauá
Piquiá
Puruí
Uxi

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme e igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e igapó
Terra firme

A atividade de pesca no Moura é menos frequente que em outras áreas do Trombetas, devido
à dinâmica de trabalho na comunidade. Narlison Siqueira trabalha na Coopermoura e
exemplifica com sua experiência: “Na verdade, eu sou bem difícil pescar... Olha, a gente
trabalha para a Mineração, só chega para dormir e volta. E tem trabalho que a gente só sai
de noite” (informação verbal).
Apesar disso, essa atividade produtiva ainda é praticada no Moura, e os percursos de pesca
diferem de acordo com a vazante do rio. Dessa forma, os locais preferenciais para pescar
variam nos períodos de chuva (dezembro a maio) e de estiagem (junho a novembro),
conforme conta Manoel Siqueira: “O período da pescaria é totalmente diferente... No inverno
é mais nos igapós. No verão é mais nos rios e lagos, mais abertos. Não tem como fugir do
ciclo das águas. (Informação verbal). De acordo com Manoel, o peixe de maior incidência no
inverno é o pacu; já no verão, período de seca, se destaca a pesca do tucunaré, do mapará,
do apapá e do cará-moló.
Segundo o Relatório Antropológico do Moura (Ecodimensão, 2014), a caça era praticada
regularmente em toda área de mata fechada que circunda a comunidade. No entanto, desde
as restrições impostas pela criação da Flona Saracá-Taquera e pela presença mineração na
área, que abriu ramais na floresta e cujo maquinário provoca barulho constante, a atividade
de caça veio decaindo na localidade, até o presente. Durante a reunião para diagnóstico do
ECQ, os comunitários informaram consensualmente que as operações da mineradora
afugentaram os animais da região, diminuindo o estoque de caça disponível para alimentação
dos quilombolas. O morador Narlison detalha que é nítida a diminuição de alguns animais em
especial, como o porco do mato.
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Mesmo no contexto desfavorável à caça, o consumo desse tipo de carne continua sendo um
hábito alimentar importante dos moradores, sobretudo entre os mais antigos. De acordo com
os relatos, as caçadas são quase sempre feitas pelos homens e há vários locais de mata
fechada nas cercanias de toda a comunidade, que são propícios para a atividade. No entanto,
os castanhais são normalmente as áreas mais ricas em animais e, portanto, onde se fazem
as melhores capturas. Como em outras áreas do Trombetas, a prática da caça é voltada para
o autoconsumo e a troca de donativos entre as famílias.
Animais

Qualidades

Caça
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Cotia

Roças e beiras de rios, terreiros
de casa
Macaco
Terra firme e igapó
Paca
Terra firme
Queixada
Terra firme
Veado
Floresta e beiras de rio
Tartaruga
Rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
No Moura, assim como em Boa Vista, o artesanato de cerâmica é uma atividade que gera
renda para certo número de moradores. A confecção de artefatos de barro era um ofício
desenvolvido em todas as comunidades quilombolas de Oriximiná, principalmente por
mulheres, e repassado por várias gerações (Iphan, 2014). Seu declínio se deu em par com a
introdução das baixelas de vidro, inox, plástico e alumínio nas cozinhas locais.
Recentemente, a reintrodução do artesanato de barro entre os fazeres locais foi estimulada
por um projeto sociocultural implantado pela MRN em parceria com o Museu Paraense Emílio
Goeldi, no início dos anos 2000. Esse projeto promoveu escavações arqueológicas, pesquisas
museológicas e oficinas de confecção de artesanato de barro inspirado em artefatos
arqueológicos da cerâmica Konduri. Assim, estimulou comunitários a adotarem a atividade
artesanal como prática produtiva, visando à geração de renda. É o caso de José Lopes:
Eu estou aproximadamente com 15, 16 anos, que eu trabalho com
isso. Mas eu já trouxe isso no sangue. A minha família toda fazia desde
cedo, a minha mãe, tias, meus tios, avós, todos faziam, tanto meu
quanto dela [da esposa]. Eu não vou dizer, porque só tenho 15 anos
trabalhando com isso, que aprendi no meio do caminho. Não, eu já
tenho isso no sangue. Só faltava uma iniciativa para me fazer ver a
minha origem, a minha identidade, que eu não conhecia (informação
verbal).
Atualmente, destacam-se no ofício José Lopes, Maria do Carmo Colé Viana e Maria Neuza
Oliveira. Após as escavações feitas no âmbito do projeto, o terreno do primeiro ficou
reconhecido como um sítio arqueológico da localidade. No local há um barracão que serve
como espaço de produção, exposição e vendas eventuais de vasilhames e peças decorativas
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feitas em barro. De acordo com o artesão, a produção das peças é individual e geralmente
realizada na própria residência, apesar do espaço construído para tal ser de uso coletivo e
aberto a todos.
Os objetos produzidos na comunidade são decorativos e utilitários, destinados principalmente
para o comércio fora da região (Iphan, 2014). Contudo, os produtores se queixam de
dificuldades no escoamento da produção e avaliam que os circuitos de comercialização das
peças ainda são muito restritos, de modo que a atividade não desenvolve todo o seu potencial
de geração de renda para as famílias locais, havendo ainda explícita dependência de apoio
externo, principalmente da MRN. Em relação ao escoamento da produção, José Lopes e
Maria do Carmo Colé Viana contam que costumam fazer vendas graças aos contatos que
fazem por conta própria, em Oriximiná, em Porto Trombetas, Santarém e Óbidos, e em feiras
de que participam. Assim, vendem suas peças tanto nos eventos quanto por encomenda.
Figura 92: Artesanato em barro no Moura.

Figura 93: Artesanato em barro no Moura.

Foto: Suellem Esquerdo, 8/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 8/12/2016.

No tocante aos benefícios sociais, existem comunitários contemplados com o Bolsa Verde
devido à localização da comunidade dentro da área da Flona Saracá-Taquera, e o Bolsa
Família. Em menor número, existem comunitários que recebem aposentadoria.
Principais referências culturais: Assim como os marcos naturais, as histórias de vida dos
moradores, famílias e o processo de formação da comunidade conformam parte significativa
da história da localidade e da memória coletiva, constituindo, também, referências culturais
locais (Iphan, 2014, F11-8). Ainda que práticas consideradas tradicionais estejam em declínio
frente às mudanças sociais vividas nas últimas décadas, é possível observar na comunidade
uma vontade declarada e esforços concentrados para a preservação de costumes e tradições
como andar de canoa, confeccionar artesanato, fazer roça, coletar castanha, torrar farinha,
pescar – práticas que os quilombolas consideram constitutivas de sua identidade cultural.
Como pontua Castro (1997, p.227), “a natureza apresenta-se imediatamente ao conhecimento
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desses grupos como um lugar de permanente observação, pesquisa e reprodução de
saberes”.
No tocante às celebrações, o Moura registra festas de santo, comemorações do Dia da
Consciência Negra, festas juninas e natalinas, festividades da escola (formaturas e outras),
batizados e programações organizadas pelo time de futebol no intuito de angariar fundos,
além das celebrações promovidas pela Assembleia de Deus, sem datas fixas.
Destacadamente, o INRC cita como “referência singular do calendário local [...] a festa de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro”. Segundo Maria das Graças Siqueira, a escolha da
santa padroeira foi feita pelo seu falecido marido e o mês para a sua celebração é outubro.
Contudo, a depender da estiagem, em alguns anos a festa é transferida para o final do mês
de novembro a fim de possibilitar o círio fluvial e a maior participação de pessoas de outras
comunidades.
O festejo da santa é realizado durante dois dias e tem celebrações,
ladainhas, torneio de futebol, festa “cultural” e festa “social”. No
primeiro dia de festa, sexta-feira, após a procissão das embarcações,
acontece o círio luminoso, no qual os peregrinos soltam barquinhas
feitas de papelão com pequenas velas ao centro. Em seguida,
acontece a celebração religiosa. Após a celebração é servido um
jantar gratuito a todos os presentes. No mesmo dia acontece a festa
“cultural”, considerada pelos comunitários como a festa mais tranquila,
quando os mais velhos relembram os tempos de outrora ao som de
músicas antigas como valsa, desfeiteira, lundu, bolero. Já no segundo
e último dia de festa, no sábado, os homens da comunidade são
encarregados de promoverem o torneio de futebol. À noite faz-se a
festa “social”, que é considerada a mais animada, na qual se tocam
todos os ritmos musicais atuais.
Para a realização da festa a comunidade conta com o financiamento
da Prefeitura Municipal de Oriximiná, que normalmente doa um boi
para alimentação dos participantes, o serviço da aparelhagem de som
e a bola para o torneio de futebol. A Mineração Rio do Norte (MRN)
faz doações em dinheiro. (Iphan, 2014, F11-8, p. 2).

Em relação às formas de expressão, o INRC informa que há, no Moura, danças, músicas e
histórias de encantarias, comuns a outros territórios quilombolas da região. Dentre as
expressões mais antigas, o inventário ressalta as festas de ramada, nas quais se tocavam
músicas de pau e corda, assim chamadas porque os instrumentos ditos de “pau e corda” são
confeccionados de forma artesanal com madeiras, fibras e couros. Conforme o inventário, as
danças que acompanhavam essas festas – valsa, mazurca e desfeiteira – caíram em desuso
na comunidade.
Ainda segundo o INRC, “uma forma de musicalidade... singular dos territórios quilombolas de
Oriximiná, e que tem no Moura um foco de produção e recepção, é a chamada ‘música dos
quilombos’” (Iphan, 2014, F11-8, p. 3). Trata-se de composições feitas e cantadas pelos
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próprios moradores em “suas festas, apresentações culturais, reuniões, assembleias e outros
momentos de encontro” (Iphan, 2014, F11-8, p. 3). O INRC apresenta, como exemplo desse
gênero, a canção feita por José Lopes em homenagem aos castanheiros:
Quando chegava na safra
O povo se juntava em um barracão
Para fazer uma festa
Isso era o costume da região
Não precisava de som
Nem tão pouco de bebida
Música era violinho com banjo
E tambor com couro de guariba
Tudo por causa da fruta
Da castanha (....)
Gênero considerado
Vendido aprovado
Pro meio de vida
Ei castanheiro
Cadê o tempo bom que não volta mais
Ainda hoje me vem na lembrança
Meu tempo de infância dos castanhais
Ei castanheiro
Cadê a castanha de nossa terra
Nossa safra devia ser melhor
Se o povo ficasse uma safra sem guerra
Em relação aos ofícios, modos de fazer e saberes da comunidade (Iphan, 2014), as atividades
extrativistas, a produção da farinha, a agricultura a pesca e a caça aparecem como
articuladoras de conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais, assim como as
práticas de cura realizadas no Moura. Neste sentido, essas atividades e os saberes, as
técnicas e os modos de fazer e viver a elas associados compõem o patrimônio cultural
regional. Portanto, quando deixam de ser praticadas ou são profundamente alteradas na
dinâmica social, coloca-se em xeque um acervo de conhecimentos produzido e acumulado
ao longo de incontáveis gerações.
Outro ponto importante, em relação ao abandono daquelas práticas produtivas, é a afetação
da sociabilidade e do espírito coletivo nos agrupamentos quilombolas. Como aquelas
atividades geralmente são realizados em conjunto, contribuem para reforçar o caráter coletivo
na gestão do território e no respeito à exploração dos recursos dos quais todos dependem.
Por exemplo, a coleta de castanha, tradicionalmente, é uma atividade que reúne famílias
inteiras – crianças, jovens, adultos e idosos, como denota a canção de José Lopes:
Chegou janeiro, lá vai castanheiro
Foi para matas do Trombetas trabalhar
Foi à cidade, falou com seu patrão
Ele fez a aviação pra depois ter que pagar
No fim de tudo saiu de casa levando tudo que tem
Levou a família, levou a criação também
Galinha, cachorro, porco
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No fim de tudo, por mais que eu não tire saldo
Vendo todos com saúde está tudo muito bem
(Iphan, 2014, F11-8, p. 3).
Entretanto, como o INRC assinala, “a realização desse ofício no contexto familiar vem se
alterando cada vez mais” (Iphan, 2014, F11-8, p. 4), devido tanto à suplantação da economia
extrativista pelo trabalho remunerado na mineração, quanto à impossibilidade de crianças
perderem aulas na escola, sob pena de suspensão de benefício sociais. O inventário conclui
que “hoje em dia, é principalmente o chefe da família que se desloca para as safras de
castanha, permanecendo em casa a esposa e os filhos em idade escolar, para que não
percam suas aulas” (Iphan, 2014, F11-8, p. 4).
Do mesmo modo que a coleta de castanha, os trabalhos na roça e na produção de farinha
cumprem finalidades econômicas ao mesmo tempo que se constituem oportunidades de
sociabilidade, educação dos filhos e transmissão de conhecimentos tradicionais associados a
recursos naturais entre a família. São trabalhos que, de acordo com vários moradores, fazem
parte da cultura local e devem ser preservados, mesmo que outras atividades profissionais
sejam desenvolvidas na comunidade. Conforme uma moradora do Moura resumiu na reunião
de diagnóstico do ECQ,
a gente vai trabalhar, a gente quer melhoria dos nossos filhos. Mas a
gente tem que conciliar a nossa cultura com desenvolvimento [...] Eu
acho que as mulheres trabalham muito presas só em casa, esperando
os homens trazerem dinheiro do trabalho da mineração. As mulheres
podiam estar plantando uma hortaliça, uma macaxeira, ao invés de só
esperarem pelos homens. Mas até esse modo de vida está alterando,
a mulher já não está mais indo para a roça (informação verbal).
Fica claro, nas declarações dos moradores e na bibliografia sobre a região, que a vinculação
das comunidades quilombolas com o território perpassa a exploração para subsistência. Logo,
se se reconhecer que as práticas produtivas seculares dessas comunidades têm contribuído,
de maneira singular, para a preservação dos ecossistemas locais, então, a situação atual do
Moura prejuízos delineia possíveis prejuízos não só ao patrimônio cultural, mas também ao
patrimônio natural da comunidade.
Retomando o INRC, a respeito dos saberes e modos de fazer que constituem referências
culturais

na

comunidade

do

Moura,

são

destacados

também

os

ofícios

de

benzedor/benzedeira e puxador/puxadeira. Como se assinalou no tópico sobre a saúde na
comunidade, esses sujeitos são frequentemente procurados nas comunidades quilombolas
da região para tratar de males considerados espirituais como quebranto e encantamentos,
além de enfermidades comuns como febre, vômito, dores de cabeça e luxações, chamadas
popularmente de desmentidoras (Iphan, 2014, F11-8).
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É corriqueiro o plantio de ervas medicinais em hortas próximas às casas, feitas em canteiros
suspensos ou no chão dos quintais. Entre as ervas cultivadas, o INRC destaca a sálvia-domarajó, a carmelitana, a japana, o cipó-alho, a chicória, o uirapuru, o crajiru e a pimenta
malagueta, e informa que “os moradores utilizam-nas para o tratamento de diversas doenças,
principalmente nos casos menos graves como de dores no estômago, dores de cabeça,
vômitos e diarreias” (Iphan, 2014, F11-8, p. 5).
Outro ofício ressaltado no INRC é o de ceramista, que envolve saberes e técnicas
disseminadas em algumas comunidades tradicionais do Baixo Amazonas. A confecção do
artesanato de barro se desenrola em várias etapas, desde a coleta de matéria-prima (no
barreiro da comunidade ou em uma olaria de Oriximiná) até o acabamento das peças com
jutaicica (resina vegetal extraída do jutaizeiro), passando pela lida com cinzas de caraipé.
Apesar de essas cinzas serem extraídas da casca de uma árvore comum nas áreas de roçado,
apenas algumas pessoas na comunidade ainda fazem esse serviço, já que a maioria das
pessoas trabalha na mineração, direta ou indiretamente.
Por fim, uma classe de expressões significativa na comunidade do Moura são as histórias de
encantarias: narrativas sobre seres encantados e locais de encantes. Os encantes,
geralmente, ficam no fundo das águas, em igarapés, locais da floresta, pontas de pedra,
debaixo da terra. Os encantados são seres que, após a morte física, viraram entidades, são
as mães e os pais de lugares tidos como sagrados, são seres meio homens, meio animais,
dotados de qualidades especiais, são forças da natureza que podem castigar as pessoas que
não respeitam a floresta, os rios, os igarapés. Na comunidade do Moura, José Lopes relata
como principal ponto de encantaria, a Ilha do Predegulhinho onde diz ser comum a aparição
“dos pretinhos”.
A ilha do Pedregulhinho que é o lugar dos encantados. Aí aparecem
uns pretinhos desgramados! Aí em cima da casa desse pretinho, o
Jurandir, foi construída a casa do poço. Ele ia no sonho de algumas
pessoas, ele ia dizer que estavam fazendo muito barulho para ele, que
ele não ia deixar os motores que fossem para aquela casa viverem em
paz. E, na verdade, não vivia. Botavam um motor zeradinho lá e, com
uma semana, já estava esbandalhado. Para conseguir esse motor
bom, foi preciso mudar a casinha... E pronto, o motor ficou sossegado
e o pretinho também. (Informação verbal).
Conflitos socioambientais e outros: As pesquisas de campo do ECQ no Moura indicaram
uma longa lista de conflitos socioambientais correlacionados, tanto às restrições impostas
pelas Unidades de Conservação que se sobrepõem ao território quilombola quanto aos
trabalhos de extração de bauxita realizados pela Mineração Rio do Norte: a Rebio Trombetas
e a Flona Saracá-Taquera. Como os moradores convivem, há quatro décadas, tanto com as
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UCs quanto com a mineradora, eles experimentam alguma dificuldade de distinguir a origem
dos conflitos vivenciados, como se pode verificar no depoimento abaixo reproduzido.
Desde o início, a mineração já está trazendo impacto. Nós já estamos
sofrendo impacto há anos. O primeiro impacto foi que foi criada a
Rebio [...]. Um outro impacto é por causa da Rebio, que atrapalha os
pescadores, os castanheiros. A gente não tem mais liberdade nem
para pegar peixe, que eles já pegam uma cartinha lá que é para ver
se pode e se não pode... Malhadeira tem que ser um pedacinho assim,
porque se for maiorzinha eles já tomam. Se faz uma vassoura de cipó,
lá você passa na base do Ibama [ICM-Bio], chega lá, já não pode.
Acabou com a liberdade da gente essa mineração. (Informação
verbal).
Apesar de a comunidade do Moura apresentar sobreposição apenas com a Flona SaracáTaquera, os moradores faziam uso regular de zonas do lago do Erepecu, especialmente para
pescar e coletar castanha, não sem implicar desentendimentos com os habitantes daquela
região, que os viam potencialmente como invasores. Com a criação da Rebio em 1979,
envolvendo o lago do Erepecu, os problemas socioambientais se agravaram no Moura, devido
à restrição de acesso aos recursos naturais dos quais dependia a economia da comunidade.
Nesse contexto, e tendo em vista a proximidade de Porto Trombetas, os comunitários
passaram a procurar, preferencialmente, postos de trabalho na mineradora. Para facilitar a
empregabilidade dos quilombolas, organizaram a Coopermoura, que, hoje, intermedeia a
contratação de mais de cem moradores do Moura e cerca de 50 de outras comunidades
quilombolas para serviços relativos à mineração.
Atualmente, a comunidade do Moura apresenta uma forte relação com a MRN. Apesar de
relatarem conflitos e impactos negativos do empreendimento, os moradores reconhecem
algumas intervenções executadas pela empresa como ganhos importantes, ainda que
indiquem que melhorias precisem ser feitas nos projetos e programas da mineradora.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Para ponderar os possíveis impactos
socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, os moradores do
Moura se pautam nas experiências concretas que têm tido desde a implantação da MRN na
região. Prospectando a partir do que têm vivenciado e observado em relação a outras
localidades, especialmente a comunidade quilombola de Boa Vista, que é mais próxima à
empresa, os moradores ressaltaram para a equipe do ECQ os impactos que se seguem.
Em questões relativas à cultura local, foram mencionados projetos sociais e culturais
patrocinados pela MRN na comunidade, como o projeto de apoio à produção de cerâmica,
feito em parceria com o Museu Emilio Goeldi. Apesar de dificuldades de comercialização das
peças de barro, a atividade ajuda na manutenção de algumas famílias.
A gente está vendendo, a gente já tem exposição lá no Albergue da
Floresta, desde o primeiro evento que a gente foi a convite do Pará
[...]. Até mesmo em relação à exposição que nós levamos. Muitas
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pessoas paravam para comprar da gente. Bota a gente para frente [...].
Eu observei que foi muita coisa proveitosa para mim, o que eu aprendi
com aquelas pessoas lá, poxa, foi um reforço muito grande
(Informação verbal).
Em regra, os entrevistados deram a entender que a comunidade reputa positivamente o
projeto de cerâmica, assim como outra ação semelhante, mais recente, de incentivo à
confecção de biojoias. De acordo com um artesão, “nós fizemos várias oficinas e saiu a oficina
da cerâmica. O Moura ficou com a oficina de cerâmica. Na época nós éramos três
comunidades, o Moura, Boa Vista e o Batata. O Batata não continuou com a cerâmica, ele
ficou nos trabalhos de biojoia” (informação verbal). Outros moradores informaram que “já teve
projeto de verdura, projeto de horta” (informação verbal). A presença de pesquisadores, que
vêm à comunidade atraídos por esses projetos, também foi mencionada como um ponto
positivo, que ajuda a difundir a cultura local.
Dentre os auxílios concedidos pela MRN para melhoria da infraestrutura da comunidade,
destacaram o caso da recente reestruturação da escola como polo de ensino fundamental e
médio (para EJA) e do barracão comunitário, bem como a construção de uma cozinha
comunitária e uma biblioteca associada ao projeto Vagalume: “Olha, essa ajuda a gente tem
deles. Esses dois barracões, o barracão de dança e o barracão das mães foram eles que
fizeram. E agora tem aqueles homens lá de farda azul, eles estão fazendo a cozinha com
ajuda deles lá. Nessa coisa ela ajuda” (informação verbal).
Em relação à promoção de formação profissionalizante para os moradores, ressaltou-se a
importância do acesso a cursos do Pronatec como parte de uma iniciativa da empresa.
Moradores do Moura frequentaram aulas dadas em Porto Trombetas, contando com logística
de transporte realizada pela Coopbarcos e alimentação custeadas pela MRN. Destaca-se,
entretanto, que há grande demanda por mais cursos profissionalizantes na comunidade.
Quanto à saúde na comunidade, destacou-se a atuação do Projeto Quilombo, uma parceria
da MRN com a Fundação Esperança que presta assistência mensal aos moradores. Embora
seja alvo de críticas, já apontadas no tópico relativo à saúde neste estudo, tal projeto é
percebido, em geral, como um ponto positivo da presença da mineradora na região. O mesmo
se diz em relação ao atendimento prestado no hospital de Porto Trombetas, apesar das
reclamações generalizadas quanto ao cadastro exigido para acesso aos serviços. O apoio da
empresa é reconhecido até mesmo em casos de indivíduos não cadastrados que passam por
situações de emergência: “Eles dão esse apoio. Mesmo que não seja cadastrado,
atendimento de emergência eles te atendem” (informação verbal).
Um apoio da MRN à prática de esporte pela juventude é indicado pelos comunitários.
Para elas é bom, que é novo. A gente tira pelo projeto esporte na
cidade. Eles estão trabalhando o esporte. Os meninos vão todo
sábado para ir para Porto Trombetas. Então, as crianças querem estar
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lá para passear, pra ver coisas novas, comer coisas novas. Então,
para elas, Porto trombetas é uma maravilha. (Informação verbal).
Os aportes da MRN também têm sido importantes para melhorar as formas de governança
comunitária. As iniciativas da empresa atraem investimentos e a participação de outros atores
em ações do interesse dos moradores, otimizando a interlocução destes com as esferas
públicas, nos níveis federal, estadual e municipal, e privada. Em relação a organizações não
governamentais, a MRN incrementou a atuação do projeto Vagalume – instituição de São
Paulo que promove caravanas de leitura – financiando a construção da primeira biblioteca da
comunidade, em 2002, em uma sala dentro da escola do Moura.
Divergências entre a comunidade e o empreendedor, bem como dissidências entre a
população local, foram citadas como impactos negativos da presença da MRN na região. Em
si mesmo, o processo de licenciamento ambiental da ZCO está no cerne de conflitos que têm
dividido e perturbado os moradores do Moura e das demais comunidades dos TQs Alto
Trombetas I e Alto Trombetas II. Os conflitos se desenrolam entre as próprias comunidades,
e entre elas e a MRN, no dia a dia e em eventos formais que têm lugar no âmbito de um
Inquérito Civil aberto no MPF, em 2012. Na reunião realizada com a comunidade para discutir
o ECQ, um quilombola fez um resumo da situação, criticando a atuação da MRN e do próprio
Estado no processo.
A mineração é o seguinte: hoje só está tendo essa conversa porque
27 de novembro de 2012 nós estivemos em Brasília para fazer uma
denúncia dela, da Mineração. Eles já [tinham] passado por cima de
nós. A primeira vez, já tinha sido paralisado Cruz Alta, e quando foi em
2012 eles começaram a mexer de novo. Só que eles não tiveram
consideração de chegar com as comunidades e dizer assim: “Pessoal,
nós vamos mexer aqui”. Não. Eles dizem que até hoje eles se
arrependem de ter passado pelo rio. Porque nós só descobrimos
porque eles passaram pelo rio, porque, quando nós vimos o excesso
de lancha, a gente começou a desconfiar o que estava acontecendo.
Foi nesse momento que a gente veio a briga, a gente paralisou eles.
Porque uma vez um cara do Ibama falou: “Eu não sei se existe
quilombola naquela região. Sei que tem gavião real”. Olha só, um cara
do Ibama, que dá autorização de entrada, sabe que tem um gavião
real ali no Monte Branco, mas não sabe que tem comunidade
quilombola. Aquilo ali foi um murro que deram na nossa barriga, e a
porrada desceu lá dentro. Daí, só teve a consulta prévia porque nós
denunciamos. Aí que nós falamos: “Tem que ter a consulta prévia,
senão não rola”. Então, a consulta prévia trouxe essas informações
para nós. A mineração, sabe o que ela fazia? Eles vieram uma vez
aqui só para dizer que já iam explorar [...]. Ela já fala em explorar,
instalar. (Informação verbal).
De 2012 a 2016, as sucessivas emissões e suspensões de autorizações para realização de
pesquisas prévias visando à exploração de minério na ZCO acirraram os conflitos entre
comunitários e entre comunidades e associações quilombolas, divididas em núcleos que
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apoiavam os estudos e outros que se opunham à evolução dos mesmos. Segundo Ormezinda
Santos, a comunidade se dividiu ao longo do processo e há pessoas que, embora reconheçam
problemas que a comunidade à mineração, assumem posturas mais individualistas.
Eles têm uma relação boa com a Mineração, boa mesmo. [só] Alguns
que estão brigando por essa questão, não são todos, são poucos. É
aquele caso: você fala, fala, fala; quando chega na hora para reclamar,
você cala, você aceita tudo. Aí só dois ou três que vão na frente e
brigam. Então é por isso que a maioria... “ah, a mineração está dando
emprego, eu estou trabalhando, está bacana, está beleza”. Mas eles
não pensam no impacto que acontece, na exploração como está atrás
aqui [no platô Monte Branco]. Se for pegar um pouquinho das bordas
das copaíbas, a expansão que vai ser, o impacto vai ser grande. Só
que eles ainda não têm totalmente essa visão. Só poucos e os novos
que estão surgindo com essa visão. (Informação verbal).
No caso do Moura, o conflito interno envolvendo o licenciamento teria sido agravado pela
pouca disponibilidade dos comunitários para participarem das reuniões pertinentes ao
assunto, devido à carga horária de trabalho que executam fora da comunidade e aos
constrangimentos, inclusive medo de represálias, que alegaram sentir, enquanto dependentes
economicamente da MRN, que geralmente é responsável pela logística de deslocamento e
alimentação das referidas reuniões. De acordo com Manoel Siqueira,
[...] essas brigas causaram muito impacto. O nosso pessoal aqui tem
dificuldade porque eles trabalham até sexta, não querem ir para
reunião sábado e domingo. Com isso, a nossa comunidade leva muita
falta nessas reuniões. Mas a nossa comunidade tem uma dificuldade
muito grande, primeiro que nós não temos transporte. De primeiro, não
tinha esse negócio, a gente dava um jeito, fazia coleta e ia embora.
Mas agora, se não tiver uma lancha da Mineração, ninguém vai.
Quando tem reunião, as pessoas perguntam logo: tem logística?
(Informação verbal).
Em relação a interferências no cotidiano e no modo de vida da comunidade, elas foram citadas
em diferentes aspectos da vida cotidiana individual, em família e em comunidade. Percebida
como um risco de perda cultural por diversos moradores do Moura, a alteração nos modos de
vida locais sobressai no discurso corrente como uma evidência de que essa comunidade
quilombola está cada mais dependente economicamente da MRN. Neste sentido, a
comunidade entende estar em risco sua sobrevivência, sobretudo quando se esgotarem as
reservas de bauxita e a empresa se retirar da região.
Nós aqui do Moura somos a comunidade que mais vamos chorar,
porque somos o que mais estamos perto dela. Lá no Boa Vista, por
exemplo, as pessoas não sabem mais nem ir procurar peixe no rio.
Amanheceu e eles vão lá em Trombetas comprar frango, porque eles
já perderam o costume deles de ser quilombola. Então nós aqui do
Moura estamos nesse caminho. (Informação verbal).
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A dinâmica social que se configura na comunidade do Moura a partir da introdução de novos
hábitos e padrões de consumo afeta diretamente o modo de vida local, e os moradores
reputam negativamente uma série de fatores, entre os quais: o crescente abandono de
atividades econômicas tradicionais; o crescimento do individualismo em oposição ao
coletivismo; a diminuição da participação comunitária em reuniões e demais atividades
coletivas devido ao cansaço e escassez de tempo e disponibilidade; a deterioração de valores
morais e religiosos entre crianças e jovens, devido ao afastamento dos pais para o trabalho,
comprometendo sua formação.
Diferentes moradores identificaram que a precoce atração de jovens para o mercado de
trabalho tem alimentado a evasão escolar, com prejuízos dos esforços que a comunidade fez,
ao longo de sua trajetória, para garantir a educação formal dos seus moradores.
Um impacto também é a questão da educação. Nós estamos
perdendo a influência de muitos jovens, deles pensarem que já não
têm mais opção, já é trabalhar... Então, essa forma de parar de
estudar para trabalhar também é um impacto que veio para as famílias.
Porque esse aluno ainda tem tempo para estudar, ele poderia ter uma
oportunidade para estudar num ensino médio, para ele fazer um curso
técnico, para ele fazer um trabalho, mas a gente não consegue mais.
Principalmente os meninos. (Informação verbal).
É pensar a educação para quem.... Se é educar para viver na
comunidade, se é educar para trabalhar lá só. Isso é legal pensar.
Porque só formar o técnico para trabalhar, continua nesse caminho do
individualismo. E continua assim no individualismo. É “eu estou
ganhando o meu, e o resto se quebre”. É assim, o caboclinho [o jovem]
é tipo pássaro: está começando a criar asa e já está querendo voar
para onde? (Informação verbal).
Outro problema é que os alunos vêm para dentro da sala de aula com
um, dois celulares, e isso atrapalha. Não estamos falando mal da
informação, mas do impacto que ela causa. Nós não somos contra a
mineração, mas sim contra os impactos que ela traz. (Informação
verbal).
A aceleração de processos vistos como urbanização foi citada na comunidade. Esse aspecto
é ambivalente, pois as facilidades que a proximidade de Porto Trombetas e o contato estreito
com o empreendimento minerário trazem, fazem-se acompanhar de mazelas típicas de
periferias urbanas. Devido ao fato de a maioria dos moradores economicamente ativos
priorizarem empregos na mineração ou em atividades correlatas, motivadas pela MRN, em
detrimento das práticas agroextrativistas tradicionais; ao acesso ampliado ao ensino formal;
ao contato mais próximo com bens, serviços e tecnologias disponíveis em Porto Trombetas,
modificando-se os padrões de consumo local; e à monetarização crescente da economia
local, a comunidade do Moura vê a si mesma como uma localidade em transição entre modos
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de vida rurais e urbanos, porém, impedida de acessar todas as facilidades que a cidade
oferece.
Quando perguntam assim para mim: “Lá da comunidade, qual é a
cultura de lá, fazem farinha? ” Eu digo: “São poucas que fazem farinha,
mas não para vender, só consumo”. Mas por que? Porque o Moura já
é urbano por causa da mineração. A vida aqui do Moura não está
totalmente mais zona rural... É zona rural porque nós estamos na
localidade, mas a vida está mais urbana. A maioria das pessoas
trabalha tudo para Trombetas, sai quatro horas da manhã, chega aqui
seis e meia. (Informação verbal).
Quando indagadas sobre a saída de comunitários para trabalharem em Porto Trombetas, as
mulheres reunidas em um grupo focal para avaliação de impactos da mineração afirmaram
que, se por um lado, essa mobilidade é desejada por várias famílias que a interpretam como
ascensão social, por outro lado, ela origina, mais frequentemente, muitas frustrações. Nas
migrações malsucedidas, até a educação dos filhos tem sido prejudicada, segundo duas
funcionárias da escola do Moura. Uma professora explica:
Começou esse ano. Já teve gente tirando os filhos da escola para
estudar na escola do Boa Vista, para estudar na escola da Mineração.
Então, já começou de dois, depois vai de três, de quatro e assim vai,
porque os pais querem o melhor para os seus filhos. Mas, como eu
torno a falar, Boa Vista já é urbano. Boa vista já são favelas da
Mineração. Então, esse impacto vai ficar cada vez mais agravante.
Outra docente complementa:
Tem jovem que quer ir para a cidade, quer ter seu estudo, mas a
condição financeira dos pais faz com que esse jovem retorne de novo
para a comunidade, não conclua seu estudo e vá se empregar na
mineração [...] São poucos jovens que tem aqui, que conseguiram sair
daqui e se formarem, poucos mesmo, uma quantidade de uns oito para
dez, acho.
Homens interrogados sobre a temática declararam o receio de que a comunidade siga o
mesmo processo de descaracterização e perda de conhecimentos tradicionais que entendem
ter ocorrido em Boa Vista. A respeito disso, Manoel Siqueira afirma:
Boa Vista, se tu fores olhar, ali já não tem mais muita coisa
quilombola.... Se tu olhares no Boa Vista, as pessoas já não
conseguem mais nem pescar no domingo, as pessoas vão comprar
um frango lá em Trombetas porque já perderam o hábito de quilombola
mesmo.... Então, nós, aqui no Moura, estamos nesse caminho.
(Informação verbal).
No entanto, a população do Moura goza de facilidades das quais não espera abrir mão: mais
acesso a emprego, comércio e serviços; acesso a telefonia e internet na própria comunidade;
maior mobilidade para Porto Trombetas, Oriximiná e adjacências; atendimento de saúde
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franqueado em Porto Trombetas; uma das melhores condições de infraestrutura, incluindo a
única biblioteca comunitária em todo o território.
Assim como as facilidades obtidas com a suposta urbanização, o potencial de geração de
emprego e renda que a mineração de bauxita na ZCO representa para a comunidade do
Moura é objeto de juízos contraditórios e ambivalentes. Por um lado, a possibilidade de
abertura de novas vagas de trabalho é avaliada positivamente pelos moradores. Por outro, é
vista por eles como um fator de aumento da dependência econômica das famílias em relação
à MRN e da aceleração do abandono de práticas e conhecimentos tradicionais, com reflexos
negativos na cultura e no modo de vida local. Trata-se, portanto, de um impacto
ambiguamente valorado, considerando-se fatos já vivenciados pela comunidade: “A
cooperativa trouxe muita melhoria para o povo. Os meios de ganhar a vida aqui são os
castanhais e a Coopermoura. Tem outros meios, mas depende do estudo, aí já viu. Apesar
dos impactos que ela causa, mas tem os pontos positivos também” (informação verbal).
Nesse aspecto, a experiência local com a Coopermoura foi claramente um tema controverso
entre os comunitários. Criada com vistas a promover a absorção de comunitários em serviços
gerais em Porto Trombetas, a cooperativa, que tem cerca de 15 anos de existência, na
avaliação dos quilombolas, ela passou a contribuir em processos na medida em que realiza
essa finalidade, em detrimento da promoção de outras atividades profissionais que não
dependam da MRN.
A cooperativa, ela traz um impacto. Mas, quando a gente fala um
impacto, é num sentido de que ela trouxe essa questão de manter a
situação econômica aqui das famílias do Moura. E ela não está
cumprindo. Ela deveria incentivar os trabalhos nos castanhais, mas
ela tirou. Era para a Mineração e a cooperativa estarem dando suporte,
porque ela está causando impacto para nossa sociedade, então ela
deveria estar cumprindo com a obrigação dela. Então, do meu ponto
de vista, a cooperativa tirou, sim, as forças da agricultura. Hoje
geralmente não se vê praticamente uma pessoa! Poucas famílias
estão na agricultura fazendo seus plantios. Então, [a cooperativa e a
mineradora] colocam projetos dentro da comunidade para ela ter seus
produtos dentro da Mineração. Mas a comunidade não quer. Os jovens
hoje não querem mais ir para roça para fazer uma farinha. (Informação
verbal).
Em suma, se as oportunidades de trabalho e renda na mineração são bem-vindas, sobretudo
para os jovens, a ponto de moradores desejarem que a empresa ofereça cursos e eventos de
capacitação profissional para fomentar o ingresso dos quilombolas no mercado de trabalho,
há simultaneamente um lamento generalizado em relação ao crescente abandono de práticas
e conhecimentos tradicionais.
O impacto dela é social, cultural. A cooperativa dá um impacto muito
grande para nós porque, depois que ela foi criada, melhorou por um
lado o aspecto financeiro das famílias, mas ela trouxe muito conflito
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para dentro da comunidade. Ela trouxe desentendimento entre as
lideranças, conflito financeiro, ela mudou muito a agricultura porque a
gente quase não consegue mais fazer roça, mudou toda a rotina.
(Informação verbal).
Com efeito, é notório que a comunidade se dedicava muito mais às atividades de agricultura,
extrativismo, caça e pesca que nos dias atuais, sendo estas mudanças no estilo de vida
atribuídas à presença da MRN e à inépcia da cooperativa em buscar promover outras
oportunidades de trabalhos na comunidade, de forma autônoma em relação à mineradora.
Até a impossibilidade de exercer a pesca diariamente foi relatada pelas mulheres, devido ao
uso da embarcação familiar pelo homem para transporte diário para o trabalho em Porto
Trombetas, comprometendo, inclusive, as refeições dos membros da família.
Os trabalhos executados pelos moradores via cooperativa e/ou de forma autônoma em Porto
Trombetas foram apontados como uma das principais causas das diversas mudanças
negativas ocorridas na comunidade nos últimos anos. Moradores relatam a alteração da
dinâmica familiar devido à carga horária de trabalho e a necessidade de deslocamento para
Porto Trombetas, que implicam ausências paternas e dificuldades de interação com a família.
No caso de trabalhadoras cooperadas existem relatos de sobrecarga com as tarefas
domésticas e preocupação com os filhos.
Eu trabalhei tem quatro anos. Às vezes a gente nem quer, mas a
necessidade obriga. A gente trabalhava nas oficinas de serviços gerais
de limpeza. No começo era meio difícil, porque a gente não tem
costume de acordar cedo, de madrugada. É complicado porque tem
que trabalhar lá e, depois, chegar em casa e trabalhar em casa. É um
pouco difícil para a gente que tem casa, tem filho. Porque a gente
chega de lá já preocupada em fazer trabalho em casa, cuidar de filho.
A gente trabalha oito horas por dia. Não dá muito tempo de ser mãe,
porque a gente deixa o filho em casa, não sabe o que está
acontecendo. É uma preocupação. A gente se preocupa com filho em
casa, com o trabalho. (Informação verbal).
Todavia, há declarações que frisam as mudanças positivas que a cooperativa contribuiu para
promover, do ponto de vista feminino. A independência econômica, dada pela possibilidade
de trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro, é apontada em oposição “ao machismo dentro da
comunidade” (informação verbal).
A cooperativa trouxe muita melhoria para o povo. Os meios de ganhar
a vida aqui são os castanhais e a Coopermoura. Tem outros meios,
mas depende do estudo, ai já viu... Apesar dos impactos que ela
causa, mas tem os pontos positivos também... Por que esse ano que
surgiu esse trabalho do EIA que a mulher foi para o mato. (Informação
verbal).
Às vezes, a gente arranja um marido, aí a gente vai pedir um dinheiro,
ele fica perguntando para quê quer aquele dinheiro. Claro, a gente
está pedindo dinheiro para ele porque a gente sabe para quê que a
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gente quer. Aí, a gente tem que procurar trabalhar para ter o dinheiro
da gente, ter independência. A mulher não é para pilotar fogão, a
mulher não é trempe de fogão. (Informação verbal).

Com base nas experiências pregressas e no que vivenciam hoje, os moradores do Moura
apontaram a frustração das expectativas de emprego e renda como um impacto negativo já
bastante conhecido, cuja ocorrência vislumbram em um cenário futuro de atividade na ZCO.
Evidenciaram que, apesar das possibilidades de geração de renda trazidas pela cooperativa
e da proximidade com a MRN, na realidade, existem poucos postos de trabalho e, em geral,
para uma variedade muito restrita de atividades. Segundo um entrevistado, “a mineração
oferece os piores trabalhos que tem para essa comunidade, ela não está educando esse povo.
O trabalho do povo é só lavar banheiro e roçar mato, ficar subindo essas serras da mina...
Isso é uma coisa de escravidão” (informação verbal).
Nesse sentido, ressalvou-se que a atuação da Coopermoura deveria se voltar com mais
intensidade à busca de ações que tragam benefícios para a toda a comunidade, inclusive
projetos culturais que atendam aos jovens, e não só tratar da empregabilidade de alguns
indivíduos. Um morador resumiu assim esse tópico: “A cooperativa não é um projeto para a
comunidade, ela é um trabalho mais individual. E a pessoa não está percebendo o impacto
que aquele trabalho está causando para a família dele” (informação verbal).
Em relação ao patrimônio cultural local, segundo os comunitários, a descaracterização da
cultura nativa é um fenômeno que progride aceleradamente no Moura, a despeito de algumas
iniciativas consideradas bem-sucedidas, desenvolvidas pela própria MRN ou com apoio dela
– a exemplo do projeto de apoio à cerâmica, que desponta como a ação cultural mais
reconhecida na comunidade. Além do já comentado abandono de ofícios e modos de fazer
que implicam conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais (p. ex. ofícios
artesanais, extração de óleos vegetais, produção de farinha), práticas culturais consideradas
estruturantes da identidade local têm caído em desuso. Até mesmo costumes relacionados a
práticas de lazer e sociabilidade estão sendo abandonados, de acordo com os moradores,
enfraquecendo o espírito coletivo que, historicamente, caracterizou a formação e a resistência
dos quilombos, como ilustra José Lopes:
O que acontece é que hoje a comunidade vive em ritmo de cidade.
Aqui, ninguém tem mais [tanto contato com] vizinho: ninguém dá mais
comida para o vizinho, uma xícara de café para o vizinho. Então, na
cidade é isso [que acontece]. Se tu não tiveres dinheiro, tu não comes.
Fica lá pela rua no sol quente, ninguém olha para você. A comunidade
está assim. (Informação verbal).
Nas festividades da comunidade as mudanças são facilmente perceptíveis, mesmo para os
moradores mais jovens, como Narlison da Silva:
223

Tem nosso círio, mas não é mais como era antes. Antes era mais
comunitário. As pessoas vinham reunir, vinham os antigos reunir, todo
mundo. Eu lembro, uma vez, o círio que foi inesquecível, que deu
muita gente mesmo. Minha avó, quando era viva, ela fazia as comidas
típicas da antiga. Hoje não tem mais isso, só é o círio e o pessoal não
quer nem mais saber do círio. A criança não está mais como antes,
até as pessoas da comunidade querem bagunçar nossa cultura.
(Informação verbal).
Muitas mudanças culturais são associadas, pelos moradores, à crescente presença de
pessoas de fora na comunidade, o que conduz a outro impacto atribuído à mineração.
Quanto às dinâmicas populacionais associadas à mineração, embora não tenha sido possível
contabilizar com exatidão a população atual do Moura, conforme exposto no tópico pertinente
a esse assunto, a percepção comum dos moradores é de que a comunidade tem crescido
significativamente. Um morador chega a falar em 800 habitantes, enquanto os dados de
levantamentos populacionais dos últimos 10 anos indicam cerca de 600 (STCP, 2014;
Ecodimensão, 2014). Outro morador informa que “tem muita gente chegando, muita
migração”. O receio da comunidade é que, com a transferência das operações da MRN para
as minas da ZCO, um contingente de migrantes se desloque para o Moura, devido à sua
localização próxima à sede da empresa.
Controversa como a temática de emprego e renda, a fixação de moradores na localidade é
vista por ângulos positivos – quando se trata de evitar o êxodo dos jovens, sobretudo – e
negativos – quando se vislumbra a possibilidade de crescimento populacional do Moura
motivada pela pressão de não-quilombolas por permanência na comunidade. Concluiu um
morador: “As pessoas só vão chegando e a gente vai perdendo o controle da nossa
comunidade” (informação verbal).
Diretamente relacionado às questões anteriores, um impacto esperado pelos moradores, em
decorrência das projeções futuras de operação da MRN na ZCO é o aumento da pressão
sobre os recursos naturais que já vêm, segundo eles, sendo deteriorados no Moura.
Ainda, a partir das experiências que alegam vivenciar no presente, os moradores apontaram
o afugentamento da fauna devido à abertura de ramais e estradas, e à operação de
maquinário, como um impacto negativo da mineração na região. No que tange aos animais
de interesse para caça, pesca e captura, o afugentamento da fauna ameaçaria a segurança
alimentar de indivíduos e famílias que dependem desses recursos.
Em relação à qualidade da água, os moradores estimam que haverá alteração, para pior, da
qualidade da água que corre da área dos platôs, onde se situam as cabeceiras de igarapés,
e desemboca no rio Trombetas. A estimativa é baseada na experiência que estariam tendo
atualmente, conforme explicam, em relação ao Igarapé do Moura. Como a nascente do
igarapé é próxima ao platô Monte Branco, segundo eles, é possível perceber resquícios de
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bauxita nas águas em certos períodos do ano. A suposta poluição é percebida como uma
“nata de bauxita”: “Peixe ainda está dando. Tenho eu [que] com o tempo, daqui, não vai ter
mais, não, porque o igarapé [do Moura] está mudando. Às vezes, está mudando de cor a
água. A nossa água, um tempo é mesmo que jogasse uma bauxita assim, tipo uma nata de
bauxita” (informação verbal).
No lago do Moura, também, os moradores consultados no ECQ relataram o aumento da
poluição e a diminuição da quantidade e variedade de pescados, o que atribuíram à grande
circulação de navios próximos à boca do lago.
Já quanto à qualidade do ar, a presença constante de poeira e fumaça decorrentes das
operações da MRN em Porto Trombetas estaria ocasionando o aumento de doenças
respiratórias, o que foi mencionado pelos moradores como um impacto negativo que pode ser
projetado para a ZCO.
Perturbações por ruídos, segundo os moradores, são frequentes. Um associado da
Coopermoura, em relação à identificação dos impactos na reunião, afirmou: “Tem que se
colocar ruídos, barulhos, sabe por quê? Ninguém consegue dormir de noite de tanto barulho,
dos navios, dos motores... isso aí é vinte e quatro horas. Nunca parou...” (informação verbal).
De modo geral, todos concordam que os ruídos provocados pela movimentação de navios e
motores próximos à comunidade do Moura perturbam o sono dos moradores. Da mesma
forma, acreditam que esse impacto afetará os moradores das comunidades mais próximas
aos platôs da ZCO, em havendo mineração nessas áreas.
O agravamento de problemas sociais foi considerado pelos moradores como um impacto
associado às diversas mudanças ocorridas na área. Nesse tópico foi considerado,
principalmente, o aumento dos índices de: violência (brigas, roubos e furtos) dentro da
comunidade; prostituição de meninas e jovens moradoras; consumo de drogas e álcool. Esses
fatores foram, consensualmente, atribuídos à proximidade de Porto Trombetas, onde o
comércio de bens de consumo e sexo é relativamente fácil. Logo, se as operações da MRN
se estenderem para a ZCO, os moradores acreditam que os focos de comércio e violência
tenderão a se multiplicar.
Em relação às percepções sobre a violência na comunidade, um morador declarou: “Furto,
roubo, assassinato, estupro, assédio tem aqui na comunidade”. Outra comunitária
complementou: “Tinha um homem de Manaus botando álcool na bebida das meninas. Só veio
bagunçar aqui [...]. Tem umas mulheres que já engravidaram para lá”. Ainda sobre o tema,
disse: “Tem mulheres que trabalham na mineração e foram assediadas lá” (informação
verbal). Uma terceira moradora falou sobre roubos e uso de drogas: “Tem roubo sim, aqui. De
madeira, rabeta, barco.... Já teve caso de cocaína, de cigarros. A gente ainda tem receio de
chegar e denunciar onde ficam essas bocas, mas aqui no Moura tem drogas”. Embora
associem esses fatos a impactos sociais da mineração, os moradores entendem que não há
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uma relação direta de causalidade: “Não totalmente por culpa da mineração, porque em
qualquer parte tem drogas” – argumentou um deles. Em uma longa consideração sobre o
assunto, durante atividade do ECQ na comunidade, Manoel Siqueira expôs:
Está acontecendo isso, as pessoas estão saindo da nossa
comunidade para ir parar lá no porto da feirinha. Lá eles moram e
acontece de tudo. A gente estava falando que, se não tiver um
controle, vai ter um caso de morte na feirinha, porque, lá está sendo
um ponto de muita cachaça e as pessoas amanhecem lá.
Essa prostituição, ela está sendo em paralelo. De vez em quando
aparecem uns caboclos aqui na comunidade, e pá pá pá [gesto
sexual], acabou, sumiu. Outros casos são pessoas que vão trabalhar
daqui, moram lá na feirinha... Passou de uns tempos é alojamento, ali
pela beirada mesmo. Então, todos esses casos vêm acontecendo. Se
você vir as nossas alunas, aqui elas ainda não estão muito afetadas
não, mas, lá em Boa vista as alunas são afetadas por esse tipo de
coisa que acontece. (Informação verbal).
A desestruturação familiar foi citada neste tópico. Por um lado, as mulheres da comunidade
associam o aumento da violência doméstica e o assédio sexual ao consumo de álcool por
parte dos homens: “É muito álcool e esse álcool é comprado aí dentro da mineração”. Por
outro lado, devido ao contato facilitado com trabalhadores de variadas procedências, que vão
atuar temporariamente na mineração, a comunidade tem abrigado um número cada vez maior
de “filhos sem pai” ou de pai desconhecido, conforme relatos registrados em campo: “Por
exemplo, muitas famílias têm gente que tem filhos que não conhecem os pais, porque essas
pessoas que passaram aqui deixaram filhos, por conta da mineração” (informação verbal).
Diretamente relacionado ao tópico anterior, o aumento da incidência de doenças sexualmente
transmissíveis e Aids foi um fator de impacto considerado na comunidade.

Tabela 59: Matriz de impacto - Moura
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e Negativo
máquinas nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo
Afugentamento da fauna
Negativo
Agravamento de problemas sociais
Negativo
Alteração da qualidade da água
Negativo
Alteração da qualidade do ar
Negativo
Alteração de Habitats Naturais
Negativo
Apoio à cultura local
Positivo
Apoio à governança comunitária
Negativo
Assistência à saúde comunitária
Positivo
Assoreamento em Corpos Hídricos
Negativo
Atração de Empreendimentos Informais
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Fraco
Muito Forte
Fraco
Muito Forte
Fraco
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Atração de jovens para o mercado de
trabalho/evasão escolar
Atração de população migrante
Aumento da Pressão de Caça e Captura de
Animais
Aumento da Pressão sobre a Pesca
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Animais Peçonhentos
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Felinos
Aumento dos Incidentes Fluviais
Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças
Desmatamento
Divergências entre a comunidade e o
empreendedor / dissidências entre a população
local
Fixação de população local
Frustração de expectativas de emprego e renda
Geração de emprego

Negativo

Forte

Negativo
Negativo

Muito Forte
Forte

Negativo
Negativo

Muito Forte
Forte

Negativo

Forte

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Forte
Forte
Muito Forte
Forte

Positivo/Negativo
Negativo
Positivo/
Negativo
Geração de renda na comunidade
Positivo
Interferência na Comunidade de Quelônios
Negativo
Interferência no cotidiano e no modo de vida da Negativo
comunidade
Interferências na pesca
Negativo
Melhoria da Qualificação Profissional dos Positivo
Trabalhadores Locais (Pronatec)
Melhoria do sistema de transportes fluviais
Positivo/Negativo
Melhorias na infraestrutura da comunidade
Positivo
Perda de áreas produtivas e benfeitorias
Negativo
Perturbação por luminosidade
Negativo
Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, Negativo
banzeiro)
Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, Negativo
arqueologia, cultura em geral)

Forte
Muito Forte
Fraco

Promoção de educação formal (EJA)
Restrição ao uso do solo
Retração da economia comunitária
Risco de Acidentes e Morte da Fauna
Transtornos Ligados às Obras

Fraco
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte

Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Fraco
Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Fraco
Fraco
Médio
Forte
Forte
Forte
Forte

227

4 JUQUIRIZINHO

Figura 94: Crianças na pracinha na frente ao centro comunitário do Juquirizinho.

Foto: Luciana Carvalho, 21/12/2016.
Denominação: Juquirizinho.
A denominação da comunidade deve-se à sua localização nas margens do lago Juquiri-Mirim,
onde: juquiri designa uma planta de ramos verdes, folhas pequenas e hastes espinhosas,
encontrável nas beiradas em tempos de enchente do rio Trombetas; e mirim significa
pequeno.
Localização e acesso: A comunidade faz parte do Território Quilombola Alto Trombetas II e
fica próxima às comunidades do Jamari e Curuçá. Sua localização precisa é o entorno dos
lagos Juquiri Mirim e Sucuriju, que ficam na margem esquerda do rio Trombetas, em área
sobreposta pela Rebio Trombetas.
Juquirizinho está a 30,94 km de distância de Porto Trombetas, e o acesso à comunidade se
faz unicamente por via fluvial. Partindo-se de Oriximiná, dependendo da embarcação, leva-se
entre seis e dez horas de viagem até o destino (MMA, 2006). Embora não exista barco de
linha para a comunidade, grande parte dos moradores possui embarcação própria (canoa,
bajara, rabeta, barco) com a qual se desloca na região inclusive até a sede municipal. Os
comunitários contam com um barco para transporte coletivo e pretendem solicitar uma lancha
à MRN.
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Situação fundiária e sobreposições: Juquirizinho está em área sobreposta pela Reserva
Biológica do Trombetas, porém os moradores também se utilizam de áreas da Flona SaracáTaquera para extrair recursos como palhas, madeiras, frutas, resinas e outros gêneros
florestais. A comunidade, assim como as demais do território, pleiteia sua titulação no âmbito
de processos administrativos que foram abertos em 2004 junto ao Incra.
Em 14 de fevereiro de 2017 o Diário Oficial da União (seção 3, p. 1-2) tornou público o edital
do Incra que informa a tramitação do processo e concede o prazo de 90 dias aos interessados
para apresentação de possíveis contestação à regularização fundiária do referido TQ.
População: 18 famílias, de acordo com os levantamentos de campo realizados no âmbito do
ECQ em dezembro de 2016.
Considerando-se os dados de levantamentos anteriores, observa-se que para 2016 não
houve variação no número de famílias residentes no Juquirizinho, em comparação com 2006
(STCP, 2014). Porém, em relação a esse mesmo ano, verifica-se o aumento de um indivíduo
por família, sendo que, para 2016, o total de habitantes foi estimado considerando-se a média
de 3,5 indivíduos por família, deduzida dos levantamentos dos anos anteriores.
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

18

71

22

60

18

67

18

63

45

13

Em relação à composição da população, em 2006, dados do MMA indicaram que quase 43%
dos moradores eram naturais da própria comunidade (14,3%) ou de outras localidades
quilombolas do Trombetas, em especial Moura (14,3%) e Cachoeira Porteira (14,3%). O
município de Oriximiná e a localidade de Gaivota eram os locais de origem de 57,20% dos
comunitários do Juquirizinho (MMA, 2006, p. 68).
Em 2014, conforme o relatório antropológico que compõe o RTID do TQ, a maior parte da
população local descendia dos troncos familiares dos mocambos do Trombetas:
[...] a maioria dos moradores do Juquirizinho pertencem a troncos
familiares cuja origem remonta ao rio Trombetas, como os Rocha,
Santos e Pires, alguns dos quais já tendo nascido no entorno dos lagos
Juquirizinho e Sucuriju, outros sendo procedentes de áreas
localizadas mais acima do rio Trombetas ou, vivendo antes na várzea
(notadamente na margem do curso principal do Trombetas), de lá
deslocaram-se espontaneamente para se fixarem em um dos referidos
lagos. (Ecodimensão, 2014, p. 87).
Fica claro que, desde a fundação da comunidade, o número de casamentos interferiu
diretamente no crescimento das famílias naturais de Juquirizinho. As mulheres,
principalmente, saem de suas comunidades ao se casarem e formas seus núcleos familiares
na comunidade do marido.
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Histórico da ocupação: O histórico de formação da comunidade do Juquirizinho remonta
aos anos 1960, sendo que a estruturação e o reconhecimento oficial da mesma só vieram a
ocorrer na década de 1990, com apoio da Igreja Católica, como, em geral, se passou nas
comunidades negras de Oriximiná.
Entretanto, muito antes do evento de criação da comunidade, as áreas hoje correspondentes
ao Juquirizinho eram exploradas regularmente pelas famílias negras do Trombetas para
subsistência. e, até mesmo, para moradia temporária de famílias locais que mantinham
residência nas chamadas várzeas, que para lá se mudavam nos períodos de enchente.
Rosinaldo Rocha dos Santos lembra que, antes de 1960, a comunidade já possuía muitas
casas de farinhas, as cozinhas eram fartas de alimentos e o lago do Juquirizinho era sinônimo
de riqueza e fartura.
Um dos remanescentes de quilombo mais idosos do povoamento,
nascido nas imediações da área onde está hoje localizada a
comunidade, é Domingos Pires, que, por decisão individual, resolveu
deixar a várzea para se estabelecer no lago Juquirizinho ainda na
década de 1960, sendo posteriormente acompanhado por seu pai,
conforme relatou em entrevista datada de outubro de 2012: “Eu estou
aqui desde 1969, [quando] eu cheguei aqui pra morar definitivamente.
Nós morávamos ali na varja pelo tempo do verão. Quando era no
inverno, nós vínhamos pra cá. Depois, quando eu me casei, eu vim
fazer uma casa aqui. (Ecodimensão, 2014, p. 87).
Com a organização dos moradores enquanto comunidade, a prefeitura municipal concedeulhes apoio na implantação de infraestrutura básica que incluiu espaços de uso coletivo, entre
os quais uma escola – a qual viria a ser desativada quando da fundação da escola Santo
Antônio do Jamari, para a qual os alunos seriam redirecionados.
O crescimento da comunidade se sucedeu com a atração e a fixação de quilombolas oriundos
de outras localidades do Trombetas, por meio do estabelecimento de laços matrimoniais,
principalmente, entre os Rocha, os Santos e os Pires.
Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
Fim do
século XIX
1960
1979
1985

1989
1990

Evento
Formação dos mocambos do Alto Trombetas, intensificada na segunda
metade do século.
Descenso dos mocambeiros do alto das cachoeiras para as zonas mais
baixas dos rios e provável início da ocupação do Jamari.
Relatos de ocupação e uso de áreas correspondentes à atual
comunidade do Juquirizinho.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Juquirizinho.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) limitando o acesso à Rebio
Trombetas (INRC, 2014).
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas
exploradas pela comunidade do Juquirizinho.
Fundação da comunidade do Juquirizinho.
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2004

2013
2014

2017

Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamary-Último Quilombo junto ao
Incra.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado
pelo processo nº 54100.002185/2004-20.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do TQ Alto Trombetas II (Moura, Jamari,
Curuçá, Juquirizinho, Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança e Último
Quilombo).
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no
Diário Oficial da União.

Organização social e política: A comunidade do Juquirizinho é representada pelo seu
coordenador, cargo atualmente ocupado por José Nilson Mendes. Ele intermedeia a
negociação dos interesses comunitários perante associações locais, órgãos públicos,
organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à comunidade. As decisões e
comunicações, dentro da comunidade, são tomadas principalmente no âmbito da
coordenação e em reuniões gerais de moradores.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Juquirizinho é
representada pela ACRQAT, como explicou o coordenador José Nilson:
Da ACRQAT fazem parte oito comunidades, incluindo a comunidade
do Moura e com exceção da comunidade de Boa Vista porque ela já é
dona do seu próprio território. Então, ela não faz parte da nossa área.
Cada associação trabalha pelas suas áreas. A Associação Mãe
Domingas cuida das seis comunidades do Alto II e é bem mais antiga
que a ACRQAT. [...]. É a única coisa que a gente faz parte, além de
comunidade, é dessa associação, nós não fazemos parte de outra
organização. (Informação verbal).
A ACRQAT, titular do pleito territorial, é filiada à Arqmo, a associação que representa a maior
parte das comunidades quilombolas do município de Oriximiná.
Infraestrutura: Seguindo a regra das demais comunidades do território Alto Trombetas II,
Juquirizinho dispõe de parca infraestrutura.
As construções no centro comunitário são: barracão, cozinha, salão-dormitório.
As residências das famílias são feitas em madeira e cobertas com palhas amarradas com cipó
ou telhas do tipo Brasilit. Elas não dispõem de abastecimento de água, energia ou
saneamento. Metade das casas utiliza fossas cavadas no chão, que ficam a média distância
das residências e são cercadas por uma estrutura de tábuas e lonas. Nos demais domicílios,
os excrementos são depositados em valas. Para o banho as pessoas recorrem ao rio e ao
lago.
A água consumida é retirada do rio Trombetas, lagos e igarapés, sem tratamento prévio. Na
comunidade não existem poços artesianos ou qualquer outro sistema de captação e
abastecimento. Algumas famílias utilizam hipoclorito para tratar a água.
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Os resíduos sólidos, em sua grande maioria, são queimados e/ou enterrados, tendo sido
encontrados no trabalho de campo do ECQ vários vestígios de fogueiras utilizadas para a
queima desse tipo material.
Aproximadamente metade da comunidade não dispunha de energia elétrica até o ano de
2014, sendo que o restante dos moradores tinha fornecimento de eletricidade por geradores
movidos a combustível (STCP, 2014). Atualmente, existe um gerador para uso coletivo no
centro comunitário, e algumas casas mantêm o seu próprio gerador. O combustível para
alimentar os geradores é comprado pelos moradores, e, devido às limitações financeiras dos
mesmos, a utilização desses equipamentos é restrita a algumas ocasiões, como reuniões ou
datas comemorativas.
A comunicação com o exterior é realizada nos trânsitos pelo rio. Para se comunicarem com
outras pessoas, os moradores fazem visitas ou mandam recados por intermédio de barqueiros
e conhecidos. Não há alcance de rede de telefonia celular ou internet, dada a distância em
relação a Porto Trombetas, onde esses serviços estão disponíveis.
O transporte individual e das famílias é realizado por rabetas e canoas particulares, uma vez
que não existe serviço de transporte coletivo, a não ser o barco da comunidade. Futuramente,
a comunidade espera receber da MRN uma lancha para deslocamentos emergenciais.
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Energia

Lixo

Água

Gerador
comunitário

Queimado e
enterrado.

Diretamente
do rio, sem
tratamento
prévio ou uso
sistema de
abastecimento.
Alguns usam
hipoclorito.

Escola

Não possui
unidade
escolar,
sendo
atendida
pela escola
Santo
Antônio do
Jamari.

ACS

Comunicação

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Não há.

Sem sinal de
telefonia
celular, rural e
internet.

Barracão,
cozinha e
bar
comunitários;
salãodormitório;
casa de
força.

Campo
de
futebol,
pracinha.

Um barco.

Não há.
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Educação: Na década de 1990, quando foram construídos os espaços comunitários, a
Prefeitura Municipal de Oriximiná chegou a implantar uma unidade escolar na
comunidade que funcionou até a data de criação da escola polo Escola Municipal de
Ensino Fundamental Santo Antônio, na comunidade do Jamari. A partir de então, os
alunos de Juquirizinho foram transferidos e passaram a receber serviço de transporte
fluvial escolar subsidiado pela Prefeitura Municipal de Oriximiná.
Embora a escola atual esteja em melhores condições físicas que a anterior e seja, nesse
quesito considerada boa pelos comunitários – “a escola é bonita, tem várias salas”,
como diz uma jovem estudante –, de um modo geral, a transferência dos alunos para o
Jamari desagradou os pais. Estes consideram mais importante ter a escola próxima de
suas residências, alegando que isso facilita a logística de deslocamento e o aprendizado
das crianças.
Atualmente, para fazer a travessia dos discentes até o Jamari, dispõe-se do barco de
um morador da própria comunidade, que é remunerado pelo município. Porém, é preciso
acordar muito cedo para pegar o transporte, segundo Geane Rocha dos Santos: “Para
ir à escola, as crianças acordam de madrugada. O sol ainda não levantou e as crianças
já devem estar prontas e alimentadas” (informação verbal). A embarcação espera os
estudantes na frente do lago, no rio Trombetas, quando é época de verão e estiagem,
como diz Rosiane Siqueira dos Santos: “Vão de remo até lá na boca, e de lá, eles vão
de barquinho. Daqui é de remo e não tem como passar barco, não tem rabeta também
para pegar eles para levar” (informação verbal). Nas enchentes invernais, o barco
adentra o lago e busca-os mais próximas de casa, porém eles se expõem à chuva,
segundo Rosiane:
O transporte daqui é ruim. Aqui, por exemplo, quando está
chovendo às vezes as crianças vão e se molham todas. Às
vezes nem está chovendo, eles chegam todos molhados porque
eles vêm no casquinho. Criança, a senhora já sabe... Como
vocês viram, para chegar aqui atravessando [o lago], é
arriscado. Aqui até fica próximo, mas aquela casa lá [apontando
para longe]... O último lá, as crianças vêm uma hora
atravessando nessa quentura, remando eles mesmos. Os meus
mesmos chegam com o caderno todo molhado, não chegam
com lápis. Todo dia é um lápis que eu dou, que não chega. É
triste a situação da escola. (Informação verbal).
As mães que têm filhos na escola demonstram preocupação quanto à capacidade do
barco de comportar os alunos, que são muito numerosos, e quanto às condições
efetivas de o barqueiro zelar pela sua segurança, assegurando que não se aproximem
do motor nem briguem entre si. As mulheres entendem tratar-se de estudantes demais
para um único profissional observar e cuidar ao mesmo tempo, além de conduzir a
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embarcação. Ademais, expõem que, como muitos adolescentes e crianças de diferentes
idades são transportados juntos, os menores são vítimas de atitudes de agressão física
e/ou simbólica praticadas pelos maiores. Rosiane Santos diz que o cuidado com os
pequenos acaba se tornando responsabilidade dos irmãos mais velhos e, por fim,
resume, sua opinião quanto ao ensino ofertado na escola municipal:
Numa parte eu acho que é o ensino da escola que não é
adequado para os alunos. Olha, com certeza eu queria que eles
aprendessem, mas aqui é meio complicado. Quando a gente
reclama, logo... Aqui nós somos tudo família uma da outra, se a
gente falar vão achar ruim, e fica a briga. A gente acaba não
falando, quem passa ruim é a gente, que a gente luta, trabalha
para os filhos da gente aprender e acaba não tendo resultado.
Eu tenho um filho que está com 15 anos e agora que ele está
aprendendo a ler. É triste a escola aqui, é triste. Estudam pouco,
no mês o máximo que eles estudam é 15 dias. Passa o tempo
todo esperando professor. Agora era para estarem estudando,
não estão e o que acontece? Os professores ganham e os
alunos ficam prejudicados. É ruim a escola no interior, é ruim.
(Informação verbal).
Os moradores se queixam, também, de que o número de alunos tem aumentado, mas
o de professores se manteve, e a qualidade do ensino decaiu. A jovem Daniele Teixeira
Rocha alega que “tem aluno lá que está no 8º ano não sabe escrever, não sabe ler”
(informação verbal), explicitando que:
Até os horários: eles saíam daqui seis horas da manhã e vinham
chegar para cá duas horas da tarde. A merenda é péssima lá,
não tem como. Eles chegam doidos de fome, porque é só um
horário lá de escola. Fica um tumulto lá porque falta professor.
Acho que ficam três classes em uma só sala, três grupos só em
uma sala! Tem crianças de quatro anos que passam o dia inteiro
lá, com fome. Aí fica difícil. Se fosse aqui, a gente pegava um
peixe assava. Só que, agora, eles estão fazendo uma oficina lá,
melhoria, para vender peixe, farinha, comida que a criança
gosta. Eles dizem que as crianças não gostam da merenda.
(Informação verbal).
Daniele Teixeira Rocha diz não sentir motivação para continuar os estudos por causa
das inúmeras dificuldades que encontra.
[...]. Não tem professor suficiente, fica todo aquele bolo lá, e eles
não aprendem. Fica até difícil para nós, pobres. Às vezes a
gente termina o estudo, não tem condição de pagar uma
faculdade para gente fazer, aí se torna no mesmo. E o pouco
que eu sei, eu sei ler, escrever, sei pescar e fazer várias coisas.
Só que o estudo é bom, realmente ele é... A gente viver sem
saber ler e escrever, é muito ruim. (Informação verbal).
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O depoimento de Daniele é comungado por muitos jovens de sua idade, na comunidade
de Juquirizinho. Seu maior impedimento à continuação dos estudos é que a prefeitura
de Oriximiná não disponibiliza o ensino de nível médio na região do Trombetas. Assim,
a maior parte dos alunos que chegam a concluir o ensino fundamental não tem
condições financeiras de migrar para a cidade de Oriximiná e deixa de estudar.
O ensino de nível médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA foi
implantado na região do Trombetas, em 2014, pela Secretaria de Educação do Estado
do Pará com o apoio direto da MRN. Todavia, não houve matrículas de estudantes do
Juquirizinho.
Cursos profissionalizantes de mecânico e eletricista foram oferecidos em 2016 pela
MRN, em parceria com o Governo Federal, no âmbito do Pronatec. Duas vagas foram
ocupadas por jovens do Juquirizinho, que receberam bolsa de estudo para seguir as
aulas realizadas em Porto Trombetas. Eles e os demais contemplados, oriundos de
outras comunidades quilombolas do rio Trombetas, dirigiam-se diariamente para a
cidade em lanchas fretadas pela MRN.
O interesse dos moradores em cursos como esses é grande, e eles desejam que haja
mais vagas e oportunidades como a que foi recentemente ofertada. Sua maior incerteza
é quanto ao nível escolar que é preciso ter para conquistar vaga nesses cursos, pois
entendem que esse nível está longe de suas realidades. No entanto, esperam que, a
partir dos cursos, possam aceder a vagas de emprego na mineração.
Saúde: Em Juquirizinho não existe unidade de saúde, e, em casos de necessidade, os
moradores locais recorrem ao hospital e ao ambulatório mantidos pela MRN em Porto
Trombetas. Porém, como o atendimento nessas unidades é restrito aos indivíduos
cadastrados previamente pela empresa, na maioria das vezes os comunitários têm que
recorrer à cidade de Oriximiná – exceto em emergências médicas e partos.
Graças às referidas exceções, a maior parte das mulheres da comunidade teve os filhos
no hospital da vila, inclusive as não cadastradas. Esse é um benefício valorizado pela
comunidade.
Todavia, um dos pontos mais conflituosos na relação da comunidade com a MRN referese justamente ao cadastro de quilombolas para atendimento de saúde em Porto
Trombetas. Segundo os moradores, que corroboram com informações registradas em
quase todas as comunidades do Trombetas, esse cadastro não só está defasado, como
também privilegia os quilombolas de Boa Vista e Moura, que são mais próximas da sede
da empresa.
Os depoimentos colhidos em trabalho de campo do ECQ indicam que os habitantes de
Juquirizinho cujos pais residam em uma dessas comunidades, e já sejam cadastrados,
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têm direito de ingressar no cadastro. Da mesma forma, cadastram seus filhos como
dependentes dos primeiros, visando a garantir o franqueamento das unidades de saúde
localizadas na sede da MRN. A quilombola Rosiane Siqueira, que possui cadastro
porque sua mãe morava na comunidade de Moura, explica: “Meus irmãos todos são
cadastrados os filhos deles; os meus não são porque eu ainda não levei para cadastrar.
Consegui pela minha mãe. A minha mãe morava no Moura, por lá ela é cadastrada, aí
nós somos cadastrados” (informação verbal).
Por outro lado, percebe-se que, para os moradores locais, as regras para acesso ao
cadastro não são claras. Alguns deles, como Geane Rocha dos Santos, acreditam que
o matrimônio com pessoas cadastradas garanta a extensão do serviço de saúde para
os cônjuges, mas, até o momento o benefício só alcança até os filhos do casal: “Tem
que ter um marido cadastrado, casar com o marido para poder ele cadastrar a mulher e
a mulher ir cadastrando os filhos” (informação verbal).
A comunidade do Juquirizinho está entre as beneficiárias do projeto Quilombo, feito em
parceria entre MRN e a Fundação Esperança, que disponibiliza atendimentos de saúde
por ocasião de visitas mensais à comunidade Curuçá, para onde os moradores se
deslocam nas datas marcadas. O projeto, em suas diretrizes, prevê assistência à saúde
com consultas médicas, exames laboratoriais, visitas domiciliares, ações de
conscientização das comunidades e formação de agentes de saúde. (MRN, 2016).
Entretanto, a percepção local acerca das ações do projeto Quilombo é de que ele se
volta mais para a prevenção que para a cura das enfermidades apresentadas pelos
beneficiários. Apesar de a iniciativa ser considerada bom pelos moradores, eles
apontam que não há profissionais especializados para os atendimentos, tampouco
estaria acontecendo o acompanhamento domiciliar, os exames laboratoriais em casos
mais delicados nem a formação de agentes de saúde na comunidade.
No dia-a-dia, para diversas situações, o uso de plantas medicinais é prática comum na
comunidade, e os remédios caseiros muitas vezes são a solução para amenizar dores,
inflamações, diarreias, febres e feridas, entre outras enfermidades. Como diz Rosiane
Siqueira:
Para diarreia sempre a gente faz chá dessas cascas de pau que
é bom. Eu sou assim, eu com gripe ou diarreia eu nunca fui para
o hospital com meus filhos. Sempre faço remédio caseiro. A não
ser que a criança fique muito... Aqui, só vão quando a criança tá
muito baqueada, é uma diarreia que, a gente faz remédio, faz
remédio e ela não [para]... Aí leva para Trombetas, mas, fora
isso sempre com remédio e chazinho caseiro. (Informação
verbal).
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Dentre os principais recursos extraídos do ambiente, principalmente do mato, para fins
medicinais, citam-se: leite da sucuuba, açaí, patauá, barbatimão, envirataia e cipós
como saratudo, saracura-mirá e grajió. Entre as plantas cultivadas nos quintais com a
mesma finalidade estão: capim-santo, cidreira, carmelitana, japana (branca e roxa),
arruda, hortelã, manjericão, hortelãzinha, eca, pião (roxo, branco e pajé), canela,
quebra-pedra, babosa, amor-crescido, jambu, crajiru, jamacaru, mucuracaá, alho,
sálvia-de-marajó, boldo, cana-mansa, sândalo, trevo-roxo, cravo-de-defunto, diabinho,
abiu, mutuquinha, meracilina, anador, emenda-osso, sacaca, noni e jucá.
Marcos naturais da comunidade: Os principais marcos naturais do Juquirizinho são o
lago homônimo central da comunidade e o lago do Sucuriju, ambos responsáveis por
suprir a comunidade com boa parte dos pescados utilizados para subsistência da
população residente na comunidade. O rio Trombetas e seus igarapés são pontos de
referência para a pesca e deslocamento diário dos comunitários. O lago do Erepecu é
importante para os moradores, pois reúne bens naturais essenciais à subsistência
(pescados, castanhais e espécies vegetais). Os castanhais, em geral, além da
importância econômica, têm alto valor simbólico na autoidentificação e territorialidade
dos moradores do Juquirizinho, pois a comunidade parece estar rodeada por
castanheiras distribuídas nas partes mais altas, de frente para o lago central.
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Figura 95: Crianças no porto de Juquirizinho.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 6/12/2016.

Marcos edificados da comunidade: As principais edificações da comunidade
Juquirizinho são as casas de moradia, as casas de farinha, o campo de futebol e a
pracinha do centro comunitário, onde se destacam as edificações de uso coletivo.
O total de 18 residências distribui-se entre o entorno do lago do Juquirizinho e uma área
mais elevada, próxima a castanheiras. A ocupação preferencial dessas áreas parece
estar ligada à produtividade do solo no entorno das castanheiras e nos montículos mais
altos, de frente para o lago central. Junto às residências, destacam-se as casas de
farinha onde as famílias trabalham, construídas com madeira e cobertas com palhas.
Percorrendo-se os caminhos abertos por trás das casas encontram-se os roçados das
famílias.
O centro comunitário, de onde se avistam o rio Trombetas e o lago do Juqurizinho,
agrega quatro edificações de construção recente. Há um barracão arejado, feito de
alvenaria e madeira, que se destina à realização de reuniões e eventos sociais; um
salão-dormitório para repouso de visitantes e crianças durante os eventos sociais; um
bar e uma cozinha de apoio aos eventos; a casa de força onde fica o gerador
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comunitário; uma pracinha com tocos de árvores dispostos em forma de círculo; e um
campo de futebol. Tão logo possível, pretende-se construir uma igreja no local.

Figura 96: Campo de futebol do
Juquirizinho.

Figura 97: Barracão comunitário do
Juquirizinho.

Foto: Luciana Carvalho, 21/12/2016.

Foto: Luciana Carvalho, 21/12/2016.

Outros pontos de referência: Os habitantes do Juquirizinho têm, fora da comunidade,
os seguintes pontos de referência: a escola do Jamari, o cemitério do Erepecu, a base
de fiscalização do ICM-Bio na boca do lago do Erepecu e a vila de Porto Trombetas.
Atividades produtivas e renda: As atividades de pesca, agricultura, caça e
extrativismo têm relevância histórica no Juquirizinho, como ocorre nas demais
comunidades do Trombetas. Mesmo após a criação da Rebio, que se sobrepôs a áreas
anteriormente

ocupadas

pelos

quilombolas,

a

economia

local

manteve-se

essencialmente dependente dos recursos encontrados no ambiente natural.
Até hoje, os principais trabalhos realizados na comunidade são de agricultores,
pescadores, caçadores e extrativistas, os quais requerem um conjunto de
conhecimentos tradicionais acumulados pelos quilombolas em relação ao território que
ocupam. As mulheres participam mais das atividades agrícolas, ao passo que a pesca
e caça ficam sob responsabilidade dos homens; jovens de ambos os sexos ajudam a
família em todas as ações que dizem respeito ao seu sustento.
Na agricultura, o principal gênero cultivado é a mandioca, da qual derivam diversos
produtos: farinha, tapioca, tucupi e crueira. Todos atendem às necessidades
alimentares das famílias locais, sendo a farinha um item largamente consumido por
todos e a crueira um nutriente importante para o crescimento das crianças.
Eu faço beiju, é difícil tirar tucupi. Mas tem pessoa que tira pra
levar pra vender em Oriximiná. Eu não tiro, mas muitos tiram. A
Crueira eu tiro e a gente seca. Sempre eu faço bolinho, eu tenho
preguiça de fazer mingau, mas a mamãe só faz mingau. Ela
gosta só de mingau. (Entrevista concedida Rosiane Siqueira,
comunidade de Juquirizinho, em 06/12/2016.)
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Cada família reúne todos os seus membros, e eventualmente parentes próximos, para
a produção dos derivados da mandioca. Cada qual, mesmo as crianças, assume tarefas
de acordo com as habilidades e possibilidades. O trabalho se faz em espaços
denominados casas de farinha, casas de forno ou cozinhas de forno. A farinha de
mandioca é, com alguma frequência, comercializada dentro da própria comunidade.
Além da mandioca, outros tubérculos, frutas e legumes são plantados.
Cultivares
Abacaxi
Areiá
Banana
Batata
Batata-doce
Cana
Cará
Cebolinha
Chicória
Cominho
Feijão
Jerimum
Macaxeira
Mamão
Mandioca
Manga
Mangarataia
Maxixe
Melancia
Milho
Pimenta-de-cheiro
Tangerina
Tomate
Figura 98: Areiá.

Figura 99: Mandioca para produção de
farinha.

Foto: Luciana Carvalho, 21/12/2016.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 6/12/2016.
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O trabalho na roça inicia no mês de setembro, ou seja, é nessa época que se derrubam
as matas, roçam e queimam os galhos, folhas e troncos das árvores, para que em
novembro a terra esteja boa para plantio. O calendário de atividades se estabelece a
partir do ciclo produtivo da mandioca, que, normalmente, pode começar a ser colhida
com seis meses após o plantio. Na mesma área se plantam outros produtos, embora
cada qual tenha seu ciclo de plantio e colheita, que não necessariamente coincidem
com o da mandioca. Segundo José Nilson Mendes, tudo “depende do sol e da chuva”.
Se plantar em janeiro, a maniva entangue. A época de plantar é
setembro e novembro. A cana é quase um ano, a banana
depende da mão que plantar, com seis meses ela dá. O jerimum,
com dois meses ele dá. O feijão também é rápido, o arroz.
Macaxeira é seis meses, o cará é com um ano, batata é com um
ano. Ela começa a dar e não falta, o milho é da várzea. Faz
roçado na terra firme e na várzea. O areiá é um ano, a melancia
é três meses, o maxixe é o mesmo da melancia, mangarataia é
com um ano. O abacaxi é todo tempo, da feita que se formar...
um ano para o abacaxi. Ele custa a se desenvolver, mas, quando
se desenvolve... O mamão é rápido. O mamão se joga e ele
nasce. A tangerina é o mesmo tempo da laranja, mês de junho.
Quando se planta é só depois de quatro anos. A manga é
outubro e novembro, agora está na força da manga, de
dezembro a março. A mandioca na terra firme inteira ano, mas
na várzea é seis meses. Sempre quando vai tirar a mandioca,
tira e mete outro pedacinho. Tem mandioca, eu tiro e meto outro
pedacinho. O jerimum acaba, os outros sempre estão dando. O
milho seca, onde ele tem que acabar ele acaba. A melancia
acaba também, o maxixe não acaba. A mangarataia dá com um
ano e depois ela acaba. Tem ano que ela não dá. A laranja, ela
floreia mês de dezembro e de junho em diante ela tem os frutos
maduros, conforme as tirações. O muruci não é todo tempo que
dá, ele dá em janeiro, começa em janeiro. (Informação verbal).
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Figura 100: Produção de farinha no

Figura 101: Produção de farinha no

Juquirizinho.

Juquirizinho.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 6/12/2016.

Foto: Ádria Fabíola Sousa,
6/12/2016.

Outro lugar de cultivo de espécies vegetais é o quintal, onde se encontram,
predominantemente, frutas: limão, manga, laranja, muruci, graviola (jaca), goiaba araçá,
goiaba grande, ata, caju, coco, açaí, cacau, peroba, azeitona, mari-mari, ingá, jenipapo,
quiabo, abacate, banana, cana, tucumã, pupunha, tomate, cebolinha, pimenta
malagueta, chicória, cominho e alfavaca, pitomba. Rosiane Siqueira explica que as
plantas de quintal são resistentes, e que o lugar é propício para espécies que também
dão na roça.
Planta o areiá. Tem gosto de milho, é uma raiz que dá umas
pontinhas. Os antigos plantavam muito. Faz assim, planta ele,
ele brota e dá umas folhas bonitas. No período que a batata está
no ponto de ser tirada, aquelas folhas bonitas secam, aí já dá
para perceber que está no tempo de colheita. Aí, cava lá no
tronco dele, aí estão as batatas. A frutinha é igual a uma
cenoura, só que é branca, a raiz é igual a mangarataia.
(Informação verbal).
Ainda entre as atividades prioritárias dos moradores está a pesca, que é exercida
durante o ano todo, mas principalmente na vazante de verão. Segundo Rosinaldo
Rocha, “quando as águas sobem o rio se liga ao lago e os peixes entram; quando as
águas baixam, os peixes grandes ficam presos no lago. É a melhor época para pescar”.
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As pescarias ocorrem no próprio lago Juquirizinho, que apresenta grandes extensões,
abriga peixes pequenos no inverno e acolhe peixes maiores, como o tucunaré, no verão.
Contudo, Rosiane Siqueira dos Santos assinala que, embora várias espécies possam
ser encontradas em diferentes períodos do ano, quando as águas esquentam, no verão,
certos peixes devem ser pescados logo, senão, morrem. O mesmo ocorre em lagos
dentro da Reserva Biológica: “dá tucunaré, e agora tem tanto pirarucu aí. Esse ano teve
até um tucuxizinho [boto], só que ele morreu. Ele não aguentou a quentura. Muito
quente” (informação verbal).

Animais
Acari
Apapá
Aracu
Aracu
Aracu
Aramaçã
Arari
Arraia
Arauanã
Branquinha
Camaça
Canamorco
Canamu
Cará
Charuto
Cujuba
Curimatá
Dauá
Dourada
Filhote
Jatuara
Jatuarana
Jaú
Mafurá
Mafurá da
escama fina
Mandi
Mandubé
Mapará
Matrinchã
Mereré
Mocinha
Pacu

Qualidades

Branco
Cabeça-gorda
Pintado

Azeite
Brebe
Índio

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lago, igapó
Lago
Rio
Rio
Rio
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Lago
Rio e lago
Rio e lago
Lago, rio
Rio e lago
Igarapé, lago
Rio e lago
Lago
Rio e lago
Rio e lago
Lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Rio e lago
Lago
Rio e lago
Lago, igapó
Rio e lago
Lago, igapó
Lago, igapó
Lago, igapó
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Pedra
Pacuraurau
Peixe-boi
Peixecachorro
Pescada
Piraíba
Piranha

Lago, igapó
Lago, igapó
Lagos, rio.
Rio e lago

Rio e lago
Lago
Branca
Rio e lago
Preta
Rio e lago
Pirapitinga
Rio e lago
Pirarara
Lago, rio.
Pirarucu
Lago, rio
Saranha
Rio e lago
Sardinha
Rio e lago
Saúna
Rio e lago
Surubim
Lago, rio
Tambaqui
Rio e lago
Tamoatá
Rio e lago
Traíra
Lago, rio
Trairão
Cachoeira
Tucunaré
Lago, rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
A pesca na comunidade é um ofício predominantemente masculino, mas mulheres e
crianças também sabem fazê-lo. Os instrumentos de trabalho mais usados são
malhadeiras, linha e anzol: as primeiras, para pegar peixes maiores, embora algumas
sirvam para capturar certas espécies miúdas. Normalmente, elas são compradas em
Oriximiná, mas existem pessoas que tecem as suas próprias.
No calendário sazonal do lugar, a atividade prioritária no período de inverno é a caça,
quando o acesso a áreas de florestas é facilitado pela enchente dos rios e os animais
estão mais gordos porque dispõem de mais frutos. Na cheia dos rios inicia final de
janeiro e se estende até julho e nessa época muitos animais podem ser abatidos para
alimentação. O conhecimento relacionado a estação da seca ou de chuva auxilia na
localização de certas espécies.
Animais
Anta
Caititu
Capivara
Carangueijo
Capivara
Cotia
Coroca
Corocão
Cupido

Qualidades

Bichos de pata
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Mata, beira de rio
Mata grande
Beira do rio
Igapó
Beira do Rio
Beira do lago
Beira do lago
Beira do lago
Beira de rios e barrancos
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Jacaré
Jucurarú (lagarto)
Macaco

Mata
Igapó
Mata fechada
Mata fechada
Igapó
Igapó
Igapó
Mata fechada
Igapó
Onça
Mata
Paca
Beirada de rio
Pato
Beirada de rio
Porco espinho
Mata
Queixada
Beira de rio
Quati
Mata
Tatu
Mata
Veado
Ilha e beirada dos rios.
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
Guariba
Quatá
Cuamba
Caiarara
Cuchiú
Paranacu
Prego
Chuim

Bichos de pena
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Arara
Igapó
Cigana
Beira do rio
Jacamim
Mata grande
Jacu
Mata grande
Marreca
Lagos
Mauari
Beira do rio
Mutum
Mata grande
Nambu
Mata grande
Papagaio
Capoeir
Pato
Lago
Saracura
Várzea
Tucano
Mata grande
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
Como em outras comunidades do Trombetas, a captura de quelônios e répteis é uma
atividade tradicional na economia quilombola, que é mais favorável no período de verão.
Como o Juquirizinho fica em área da Rebio Trombetas, onde as restrições de acesso e
uso de recursos naturais são severas, é possível que o interesse na captura desses
animais tenha decaído, embora eles ainda sejam muito apreciados na alimentação
regional.
Animais
Jabuti
Jacaré
Pitiú

Qualidades

Bichos de casco
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Mata
Rios e lagos
Rios e lagos
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Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
Em se tratando do extrativismo vegetal, é grande a variedade de itens retirados das
florestas, seja na Flona ou na Rebio: madeiras, palhas e fibras, sementes, cascas, cipós
e outros.
Espécies
Arapari
Aroeira
Carvalheiro
Cedro
Castanheira
Cumaru
Copaíba
Cupiúba-amarela
Cupiúba-branca
Cupungo do ouriço
da castanha
Guarijuba
Itaúba
Jacarandá
Jacareúba
Louro-rosa
Louro-imbaúba
Louro-itaúba
Louro-taxi
Maçaranduba
Manaiara
Mandioqueira
Marupá
Muracandeia
Muiracatiara
Pau Rosa
Piquiá
Ritangueira
Tento-da-mata
Tento-do-igapó

Madeiras
Finalidade
Lenha
Construção de casas (parede)
Lenha
Construção de mobiliário
Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal
Construção de casas (parede e
assoalho)
Construção de casas (parede e
assoalho)
Construção de casas e
embarcações
Construção de mobiliário
Construção de casa
Construção de mobiliário
Construção de mobiliário
Cobertura de casa
Cobertura de casa
Cobertura de casa
Cobertura de casa
Construção de casas

Ambiente de extração
Terra firme
Igapó e várzea
Terra firme
Terra firme
Igarapé, terra firme

Terra firme, Flona e Rebio
Igapó, igarapé

Terra firme

Construção de casas (parede e
assoalho)
Construção de casas (forro) e
embarcações
Igapó
Construção de mobiliário
Uso medicinal
Uso medicinal
Lenha
Construção de canoa
Construção de canoa

Igapó, igarapé

Palhas, talas e cipós
Espécies
Arumã
Branca
Buçu
Cipó-ambé
Jacitara
Mumbaca

Finalidade
Produção de tipiti
Cobertura de casa
Cobertura de casa
Produção de vassoura e abano.
Produção de vassoura, abano e tipiti
Produção de cesto para carregar caça

Ambiente de extração
Rebio e Flona
Terra firme, Rebio e Flona
Terra firme, Rebio e Flona
Rebio e Flona
Rebio e Flona
Terra firme
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Murumuru
Palha branca
Panacu
Patauá
Pinaiuquira
Pinaxin
Timbó-açu
Timbó-titica
Ubim

Produção de cesto para carregar caça
Cobertura de casa
Produção de cesto para carregar caça
Produção de cesto para carregar caça
Cobertura e parede de casa
Produção de cesto para carregar caça
Produção de vassoura, abano
Produção de vassoura, abano
Cobertura de casa

Terra firme
Rebio e Flona
Terra firme
Terra firme, Rebio e Flona

Rebio e Flona
Grotas e beiras de
igarapés na Rebio e na
Flona

A maior parte das atividades extrativistas, em si, independem do regime das águas, mas
no inverno o acesso às matas é facilitado pela cheia do rio e dos igarapés, conforme
explicação de José Nilson Mendes:
Quando está cheio, é melhor chegar ao lugar de tirar o óleo da
copaíba pelos igarapés. A andiroba não é de cheia, é de verão,
às vezes é preciso andar longe para pegar. O verão é maior e o
inverno é dezembro. Açaí é muito coletado nessa época, dois
tipos de açaí, o juçara e o de touça. Juçara dá uma só árvore e
quatro cachos. O touceira são quatro árvores com dois cachos
cada. O juçara dá no inverno, período de cheia. (Informação
verbal).
Ainda, é necessário respeitar o ciclo de desenvolvimento e recuperação de cada espécie
para o uso sustentável dos recursos. Sobre isso, José Nilson explica sobre a extração
da palha de ubim:
O ubim ele tem um problema. Muitas vezes você pega o
ubinzeiro, você corta as palhas maduras e vão ficar as verdes.
Aí precisa de um ano para ele se recompor para você poder
utilizar de novo aquelas palhas [daquele pé]. Você tira as
maduras e ficam as verdes. As verdes não duram tanto como as
maduras e, se você corta a guia dele, a árvore morre. As palhas
quase todas têm esse mesmo processo, você tem que dar um
tempo para ela se recompor. O ubim ele dá especificamente em
grota, ele gosta da parte úmida, beira de igarapé. As outras é
terra firme. (Informação verbal).
Das florestas e matas de terra firme um variado repertório de produtos é extraído, mas
a coleta de castanha se destaca como atividade primordial para a geração de renda na
comunidade, como explica Rosiane Siqueira diz: “Aqui tem muita castanha, tudo isso é
castanhal. Por outro lado também tem. E nós tiramos castanha, vivemos da castanha”
(informação verbal). Outro produto extrativista de importância econômica para a
comunidade é o óleo de copaíba, retirado das “beiradas das matas” em zonas de terra
firme para uso e comercialização.
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O ofício de castanheiro vem desde os antigos mocambeiros, segunda contam, e
atravessou o chamado tempo dos patrões – período em que os castanhais foram
apropriados por supostos donos, que subordinavam os coletores ao sistema de
aviamento – até chegar ao presente, quando é regulado pelo ICMBio. Sobre o tempo
dos patrões, Rosinaldo Rocha dos Santos, agricultor e extrativista, diz que subiam “mês
de fevereiro, todo tempo. É a data que tem bem castanha, a gente não ia adiantado por
causa da despesa, ia fazer despesa. Ia no tempo em que ela está caindo bem”. Então,
as famílias acampavam nos castanhais para coletar o quanto possível.
Era, era muita gente que subia. Porque no tempo tinha, tinha os
donos que eles falavam aí. Mas, também, naquele tempo era
tudo no direito, porque cada um tinhas as suas colocações, os
pontos de castanha para trabalhar, todo mundo tinha ponto
certo, que eu me lembro. (Informação verbal).
Atualmente, a coleta é realizada com a autorização prévia do ICMBio, que controla a
entrada e a saída dos extrativistas nos castanhais por meio de registros em papeletas.
Assim que são liberados pelo órgão ambiental, os coletores sobem para os castanhais,
normalmente em grupos.
Do extrativismo os moradores de Juquirizinho também retiram frutas para alimentação,
sementes, cascas, óleos e resinas para finalidades medicinais e domésticas.

Espécies
Açaí
Buriti
Cacau
Castanha
Ingá
Inajá
Jutaí
Mamorana (fruta-pão)
Maracujá-do-mato
Mari
Mari-mari
Tucumã
Uxi-coroa
Uxi-liso
Uxirana

Espécies
Amapá
Andiroba
Barbatimão
Breu

Frutos
Ambiente de extração
Baixada
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme e várzea
Uso medicinal
Terra firme
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Copaíba
Cumaru
Jutaicica
Piquiá
Saracura

Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal

Beira de baixada, igarapé e terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e várzea

À exceção das atividades produtivas tradicionais e dos empregados vinculados à
prefeitura, como o barqueiro que faz transporte escolar, não há registro de trabalhos
praticados com regularidade pelos habitantes do Juquirizinho: “Aqui nós não
desenvolvemos projeto de nada. Renda financeira que nós temos é muito pouco,
extrativismo de castanha, copaíba e no mais, Bolsa Família” (informação verbal). A
renda monetária das famílias, como se depreende do depoimento de José Nilson
Mendes, é insuficiente para satisfação de suas necessidades, como declara Rosiane
Siqueira:
É muito duro. Uma pessoa que tem uma profissão que dá
[renda], como fazer casco, como fazer uma casa, quem sabe
ainda passa uma vida boa. Mas pra quem não tem uma profissão
mesmo, ele padece. Eu tenho um irmão que ele é barqueiro e
quebra um ganho com a família dele porque todo mês tem o
dinheiro. Mas para aquele que não tem... (informação verbal).
A mesma moradora informa que a comunidade tem expectativa de que a MRN conceda
mais oportunidades de trabalho aos quilombolas, porém, em caráter permanente:
Isso era para Mineração abrir uma porta para as comunidades,
mas ela abre e fecha logo. É um tempo determinado, não
assinam carteira. Está certo, tem muito trabalho pela Mineração,
a Coopermoura e a Cooperboa pegam qualquer pessoa daqui,
mas não assinam a carteira. Trabalham o mês inteiro, deixam a
família para cá e tem que dormir lá para ganhar R$900,00, R$
800. A família aqui passa mal e acabam não indo. Se eles
dessem mais uma oportunidade para as comunidades, valia a
pena. Mas não tem, não tem trabalho, não tem. (Informação
verbal).
De acordo com entrevista realizada com o atual coordenador da comunidade, alguns
moradores recentemente trabalharam para a Mineração Rio do Norte por intermédio de
duas cooperativas quilombolas, a Cooperboa e Coopermoura. O contrato firmado foi de
cerca de três meses, segundo ele, mas poderia ser renovado. Nesse cenário, a
circulação de moeda corrente é garantida minimamente pelos benefícios do Bolsa
Família e pela comercialização – sazonal – de castanha e copaíba.
Principais referências culturais: As principais referências culturais da comunidade do
Juquirizinho estão citadas no IRNC dos Quilombos de Oriximiná, quer sejam praticadas
na atualidade ou residam na memória dos moradores: a festa de Santo Expedito e as
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chamadas festas culturais, geralmente associadas a danças como quadrilha, valsa e
desfeiteira. Além dessas, ressalta-se que no centro comunitário se encontram vários
vestígios cerâmicos arqueológicos, de tamanhos e formas variadas, alguns com marcas
de fogo, que remetem à trajetória de ocupação no entorno do lago Juquiri Mirim.
Sobre a festividade de Santo Expedito, que ocorre no dia 7 de setembro, o INRC informa
que não há celebração religiosa, procissão ou ladainhas, tão-somente uma festa
dançante que toca músicas atuais, e que “apenas no final da festa dançante é que se
toca a valsa para os mais velhos dançarem, pois os jovens não gostam de dançar com
músicas antigas. Eles não gostam, se falar de ensinar pros outros vão até te caçoar”
(Iphan, 2014, F1-1, A3, p.16). O inventário detalha:
A data da comemoração foi escolhida por cair no período de
verão, embora o dia do santo caia oficialmente em outra data,
no período chuvoso, quando a comunidade não tem condições
de preparar um festejo.
Foi seu José Rocha junto com dois irmãos que deram início à
festa do santo, que é padroeiro do Juquirizinho: “Foi na igreja
que escolheram; nós queríamos São Lázaro, mas já tinha muita
comunidade assim, aí eles escolheram Santo Expedito. Nós
agarremos e compramos o Santo Expedito” [...]. A imagem foi
comprada por José e seus irmãos durante uma viagem a Belém.
(Iphan, 2014, F1-1, A3, p.16).
Os moradores de mais idade no Juquirizinho, como dona Maria Salgado, que depôs no
INRC, ressentem-se da eliminação de práticas antigas das celebrações, que, no
passado eram chamadas “festas de ramada”, cumpriam toda uma etiqueta social e
religiosa:
O meu pai era o rezador, quando era festa de rezar né?! De
primeiro era só festa antiga né?! Aí iam convidar ele. Levava nós
com a mamãe pra dançar pra rezar. Ele era o rezador. Mas a
festa de antes era diferente das de hoje, as arrumações né!
Música de pau e corda, ramada tinha banco, damas sentava
daqui, daqui pra cá era as moças, daqui pra cá as senhoras
casadas, ainda era pedido pros pais, pro marido. Não é assim
como agora, cada qual vai fazendo da vida, só pulando. Tinha
que esperar os chavalheiros puxar. Primeira música era landu
pra benzer a sala, soubesse ou não soubesse mas ele ia rodar
lá pra fazer a comparação, se não ele não ia dançar outra dança,
aí acabava, sentava, rompia a música pros cavalheiros levantar,
aí puxava a dama pra dançar, acabava deixava no lugar. A
procuradeira lá na porta sentada, se a gente queria se
desavexar, mãe da gente tava lá, a gente tinha que ir com ela,
aí ela ia levar a gente se desavexava, voltava pra ramada.
Namoro de antes era só na ramada escondido (Iphan, 2014, F11, A3, p.3).
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Os mais idosos também lamentam a perda da prática de comensalidade que marcava
as festas antigas, nas quais todos os alimentos eram doados pelos organizadores aos
convidados. As responsabilidades na obtenção dos gêneros alimentares e no preparo
das refeições coletivas eram partilhadas pela comunidade anfitriã, conforme relatou
Dona Maria Salgado:
Em casa todo ano tinha barracão, por que todo ano o papai
festejava, depois que eu me entendi nós trabalhamos bem
ajudando com beiju, farinha, era muito farto, agora é, mas... Só
acontece se você tiver o real pra você comprar, pra você comer
e beber, de primeiro era tudo de graça. Festa desse meu
compadre de Santo Antônio, mês de setembro derramava monte
de beiju em cima da mesa, comia que estragava, farinha a Deus
dará, agora mudou grande porque o dono que era mesmo
morreu, ficou os filhos né, mas mudou grande, grande diferença
dos donos pros filhos, vai mudando, quando esses filhos
morrerem que ficam o netos, já vai ser mais diferente” (Iphan,
2014, F1-1, A3, p.4).
Ainda em relação às festas antigas, Maria Salgado relembra as danças e músicas que
as animavam, exemplificando a desfeiteira: uma troca de versos entre o casal de
dançarinos, feita em forma de desafio.
Desfeiteira, a senhora agarra seu cavalheiro e aí faz o verso: por
que torna; por que deixa; é assado, é cozido... A senhora vai
botar [o verso] pra ele. Já tem muita diferença, já querem brigar,
bota verso maltratando o homem; quando não, era a mulher; não
demora, tavam brigando. A gente não, a gente não botava verso
feio, era verso amando a pessoa, não era esculhambando!
Essas danças de agora, nem que eu dançasse! Eu não me
atrevo, agora que eu não danço mais!
[...]
Na panela derrama o galho pelo chão/ Quem quiser casar
comigo/ Não repare a geração.
Tu pensa que eu não atrevo/ Trevo nasce do chão/ Tu pensa
que eu não atrevo/ Amar teu coração.
Eu tenho meu lencinho branco/ Cada canto um ABC/ Eu quero
amar aquele moço/ Mas não sei como fazer.
Escrevi na areia fina/ Com uma pena de pavão/ Já vai tu já me
deixa/ Com uma dor no coração. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 54).
As casas de farinha, a despeito de serem primeiramente identificadas como espaços de
trabalho, também são lugares de alta significação cultural. Nas atividades relacionadas
à transformação da mandioca em diferentes itens alimentícios, toda a família se reúne,
divide as tarefas e responsabilidades de acordo com as faixas etárias e equivalentes
habilidades. As crianças pequenas costumam descascar as raízes acompanhadas de
irmãos mais velhos ou até das mães, enquanto os mais velhos misturam a massa, fazem
crueiras, espremem o tipiti ou torram a farinha, até o ponto ideal. Os trabalhos nas casas
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de farinha parecem ser organizados e repassados como uma herança, como uma forma
de socialização dos mais jovens comunitários. Rosiane Siqueira considera a atividade
importante para os filhos aprenderem a viver como os pais e os avós viveram. Em outra
entrevista, Geane Rocha da Silva, comunitária e agricultora, diz que o filho “vai fazendo
para ele aprender que mais tarde ele já vai saber dar conta. Nós nos criamos desse
jeito” (Informação verbal).
Conflitos socioambientais e outros: O ponto nodal dos conflitos socioambientais no
Juquirizinho está relacionado às restrições de acesso e uso de recursos naturais na
Rebio Trombetas, bem como à violência alegadamente usada na criação dessa UCQ
em 1979. A sensação geral da comunidade em relação ao órgão ambiental que, na
época, se implantou na região do Trombetas é de desconsideração e desrespeito às
famílias locais, então relegadas à ilegalidade na condição de habitantes de uma UC de
Proteção Integral.
Segundo Rosiane Siqueira, os fiscais ambientais chegavam a entrar nas casas, no
horário do almoço, para conferir o que havia nas panelas. Se encontrassem caças,
apreendiam os instrumentos de trabalho dos comunitários e descartavam o alimento na
frente deles, sem qualquer ressentimento: “Vinham e mexiam até na panela. Hoje não,
ainda está mais clamo, mas também não é bom” (informação verbal).
A moradora Geane Rocha dos Santos conta que, em viagem para dar à luz o filho mais
novo, um agente do órgão ambiental apreendeu o transporte e os instrumentos de
trabalho usados por seu marido no extrativismo e na pesca, porque levavam para Porto
Trombetas um peixe fresco, para comerem no tempo que passassem na vila: “Uma vez
que meu marido levou um peixe, ainda tomaram o peixe, rabeta, bote e tudo. Era só
necessidade, porque eu ia ganhar neném aí na Mineração. Nós estávamos sem
condições [de comprar em Porto Trombetas] e ele levou aquele peixe lá para me manter,
para me sustentar” (informação verbal).
Os relatos registrados no ECQ enfatizam o passado recente de repressões,
humilhações e carestia, em contraposição às memórias da fartura dos tempos anteriores
a ela. Na época, eram comuns a comercialização e a troca de itens extraídos da floresta
e do rio, principalmente para os regatões circulavam no rio Trombetas.
[Agora] no nosso caso é o que dá para sobreviver. Se a gente
tem uma roça, dela a gente tira para viver, dá para sobreviver
um pouquinho. [Tem que] aprender a se virar, a gente está num
meio difícil. Meu pai disse que, de primeira, qualquer coisa que
a gente fazia a gente podia vender. Matavam um monte de coisa
assim, faziam, tiravam o couro de animal, de onça, vendiam
assim. (Informação verbal).
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Vários moradores questionam, inclusive, a eficácia dos métodos de defesa da
biodiversidade usados na Rebio. Segundo Rosinaldo Rocha dos Santos, já faz mais de
20 anos que não se veem quantidades e variedades de pescado como havia
antigamente, mesmo que os comunitários não pesquem além do volume que o
permitido.
Eu não vejo reserva nenhuma. Eu fico preocupado porque eles
dizem que tem reserva, mas eu, na minha burridade, a reserva
que eu conheço é uma paragem que só lá mesmo, ou então fica
só lá e preservarem. Mas esse aqui mora mais gente do que o
peixe que eles conhecem. Não é verdade, eu não concordo que
seja reserva. Olha, vamos procurar aqui no lago desse onde nós
moramos, isso aí bem dizer é nosso, não é verdade? Na
verdade, a gente não pode tirar um peixe que eles tomam e vão
dar o peixe lá na frente. (Informação verbal).
Embora a maioria dos moradores consultados afirmem que a fiscalização do ICMBio é
importante para proteção das espécies animais, pois inibe o abate desenfreado e a
entrada de invasores, em geral, eles chamam atenção para a necessidade de se
estabelecer uma relação de mais diálogo e parceria entre órgão ambiental e os
quilombolas.
Eu não gosto que matem muito animal. Pela sobrevivência a
gente faz, mas a gente faz porque não tem outra opção. Porque
o Ibama diz que é proibido pescar, é proibido tirar açaí para
vender... É o jeito a gente passar como ladrão, a gente roubar o
que é da gente. Porque a gente tem que se sustentar, tem que
sustentar os filhos da gente. A não ser que eles abrissem uma
porta para gente, dessem uma opção. Aí tinha como a gente não
fazer coisa errada porque, nós, seres humanos, a gente sabe o
que é coisa errada. Tem que obedecer à lei, mas a lei tem que
abrir uma porta para gente. A gente acaba prejudicado pela
mineração, pelo Ibama. É bom ter o Ibama aqui, é bom porque
tem muito invasor mesmo, mas muitos fazem pela sua
sobrevivência porque não tem outra opção. (Informação verbal).
Os quilombolas argumentam que a população local precisa se sentir livre para pescar,
caçar e extrair os recursos da floresta, porque, além de se tratar de recursos de
subsistência, tudo isso faz parte da cultura e do modo de vida de cada um deles, como
aprenderam com os antepassados. Para Rosiane Siqueira, os quilombolas não
poderiam “sentir que fazem algo errado ao preservar seus costumes” (informação
verbal).
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Para ponderar os possíveis impactos
socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, os
moradores do Juquirizinho se pautaram no que têm vivenciado no âmbito do processo
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de licenciamento, iniciado em 2012, e observado em relação às comunidades
quilombolas de Boa Vista e Moura, mais próximas à empresa. Dois moradores frisaram
que:
Quando nós falamos em impactos nós pensamos só no lado
negativo, mas também tem os impactos positivos que, com isso,
pode gerar coisas boas para as comunidades. O jovem pode ter
a oportunidade de ter um emprego. Os agricultores, nós, os
agricultores podem ter prioridade para o nosso trabalho de
agricultura. (Informação verbal).
Entre os impactos positivos percebidos, se destacam as melhorias na infraestrutura da
comunidade, promovidas pela mineradora, entre as quais a doação de um conjunto
gerador e material de distribuição de energia para atender à comunidade.
A Mineração passou a fazer um donativo para as comunidades,
doações de algumas coisas. Pega um recurso, um dinheiro que
a empresa tinha que era para transformar em benefício social na
área. A empresa podia muito bem pegar o dinheiro e olhar
qualquer comunidade investir lá e pronto, dizer: “Eu já fiz”. E
estava resolvido. Mas, com essa parceria que nós tivemos,
conversar com a empresa [...]. Por que a gente não pega esse
recurso e divide entre todas as comunidades? (Informação
verbal).
Segundo o coordenador José Nilson Mendes, a relação com a MRN como parceria é
recente e permeada por expectativas e inseguranças, e é concebida como uma relação
baseada em interesses mútuos. Para ele, os moradores entendem que “nada do que a
empresa faz é de graça” e que “em contrapartida, ela espera algo positivo” (informação
verbal). Assim sentido, a comunidade busca negociar para conquistar seus objetivos.
Nós adotamos uma medida de fazer frequentemente as reuniões
com a empresa justamente para tratar dessas questões, de ver
o que a empresa pode fazer para melhorar as comunidades,
quais serão as medidas que podem ser tomadas para que a
mineração [possa] avançar nos trabalhos dela e, em paralelo,
conduzir algumas coisas de interesse da comunidade como a
questão de titulação de terra. Então, a Mineração está dando
bastante apoio, buscou parceria com o ECAM que hoje está
sendo parceiro das associações para ajudar a conduzir esse
processo. É um processo muito longo, meio complicado, e
precisa de muitas parcerias para tentar levar em frente.
(Informação verbal).
Ainda nesse aspecto, alguns comunitários apontaram que a relação estabelecida com
a mineradora tem fortalecido as associações representativas dos quilombolas do
Trombetas desde o Inquérito Civil que apura a realização de estudos na área de
reivindicação das comunidades sem o seu devido consentimento. Deduz-se dos
registros de campo que, embora identifiquem desgastes entre moradores, lideranças e
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comunidades, alimentados por visões divergentes quanto ao licenciamento da ZCO, o
acesso a conhecimentos e instituições concernentes aos direitos quilombolas reforçou
o capital simbólico e político da Arqmo e das associações locais nas lutas pelos
territórios, além de fortalecer as formas de governança nas comunidades, que hoje
buscam mais informações e articulações com outras organizações para efetivarem
direitos.
Aqui na nossa região, nós não tínhamos muita experiência em
como lidar com essa situação porque a gente nunca tinha
passado por uma coisa parecida. Nós não tínhamos alguém para
nos mostrar o caminho que nós deveríamos fazer. Há muito
pouco tempo que essas coisas começaram a aparecer, aí que a
gente começou a tomar consciência de que isso nós devíamos
ter feito há muito tempo, e, de alguma forma, começamos a
correr atrás. E, graças a Deus, temos encontrado apoio com
base naquilo que a gente realmente procura. Já fomos em
Brasília e temos obtido bons resultados através dessa denúncia
que foi feita [junto ao MPF], porque se não fosse isso, se as
pessoas não tivessem tomado consciência do que estava sendo
feito, a empresa nunca se manifestaria para as comunidades,
em hipótese alguma. Às vezes isso se torna estressante, mas,
por outro lado, é bom porque faz parte de um aprendizado e com
isso a gente começa realmente a ter conhecimento dos nossos
direitos como quilombola; nós aprendemos a lidar, a agir pela
nossa própria área. Se acontecer uma situação semelhante [no
futuro], nós já sabemos por onde começar. (Informação verbal).
A saúde é outra esfera de ação da mineradora que favorece os comunitários.
Especialmente, a erradicação da malária e os atendimentos prestados pelo projeto
Quilombo são identificados como impactos positivos da presença da mineradora na
área: “A gente adoecia de malária mesmo. Mas agora é difícil, é mais gripe, diarreia.
Toma vacina, o médico da Fundação Esperança, com apoio pela mineração, vem todos
os meses. Bom atendimento (informação verbal).
Em relação aos transtornos vivenciados desde o início do processo de licenciamento
dos novos platôs, o coordenador da comunidade resumiu: “Começou um aumento de
preocupação para a comunidade, foi reunião e mais reunião e começou uma agitação.
Vai para a reunião tal, tem que assinar e elaborar um documento! Isso daí gerou foi
grande transtorno” (informação verbal). Segundo ele, ainda, todo o processo tem
interferido no cotidiano da comunidade, mas principalmente das lideranças, que
inclusive são prejudicadas com a perda de dias de trabalho que significam diminuição
da renda monetária e não monetária familiar.
Às vezes, para as lideranças se torna cansativo. Às vezes, eu
tenho que deixar a família e o trabalho por aqui... Olha, ontem
eu tive que sair, deixei a mulher trabalhando mandioca e tive que
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ir lá na reunião porque tinha que participar. Às vezes se torna
cansativo, é longe a viagem até no Abuí, nós chegamos de noite.
Mas a gente se orgulha quando chega o resultado, quando a
gente começa a colher o fruto disso tudo que nós estamos
plantando. (Informação verbal).
Cientes de que vivem em área pertencente ao Estado, e fragilizados diante do constante
temor de serem removidos, os habitantes do Juquirizinho sentem-se vulneráveis e
preferem negociar com a mineradora quando possível, pois avaliam que “não possuem
poder de bater de frente com a empresa, nós não somos donos do território” (informação
verbal).
Contudo, nutrem incertezas quanto ao futuro da comunidade quando findarem-se os
interesses da mineradora na região, após esgotamento da bauxita que há nos platôs
em operação e em fase de licenciamento: “Tenho medo dela tirar todo o sossego,
acabar com a floresta, tirar o minério e ir embora. Aí nós ficamos sem sossego, sem
floresta e bauxita, então nos resta negociar de alguma forma para que ela saia um dia,
mas assegure o futuro para nós” (informação verbal).
A devastação das florestas e a poluição dos rios, lagos e igarapés situados no território,
com a consequente contaminação dos peixes e afetação da saúde humana, estão entre
os impactos mais esperados pela comunidade: “O medo maior é o do que pode
acontecer com a água e prejudicar a saúde, porque isso é a coisa mais preciosa pra um
quilombola”.
Nos preocupa bastante os impactos que a gente vai ter... Os
negativos seriam, em primeiro lugar, a poluição de alguns
igarapés. Pode ser o igarapé do Jará, igarapé do Terra Preta.
Esses são os principais igarapés. A gente utiliza eles em vários
sentidos, alguns são utilizados até para tomar banho. Não sei,
mas se isso vier a acontecer, então é uma das coisas que vão
ser impactadas, com certeza. E, além disso, tem outras coisas
que podem trazem impactos. (Informação verbal).
Segundo eles, não se trata apenas de afetação da natureza, mas da deterioração de
modos de vida, conhecimentos e práticas culturais tradicionais.
Se acabar com a floresta, a cultura vai embora junto porque é
extração de madeira, de palha, cipó, fruta, de tudo isso a gente
depende muito. Se acabar o ubim, o patauá, tudo acaba. São
essas coisas que nós temos medo, nós somos quilombolas,
acostumados a viver nessa cultura. (Informação verbal).
O afugentamento da fauna e perturbações por ruídos provocados por máquinas e
embarcações no rio são calculados como impactos negativos do empreendimento: “Eu
acredito que se a mineradora se instalar no platô Cruz Alta a agitação [do rio] pode
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aumentar bem mais e pode com isso, afastar os peixes, os animais, pode reduzir os
peixes do rio e afastar as caças para mais longe ainda” (informação verbal).
Problemas sociais, atualmente distantes do Juquirizinho, são estimados pelos
moradores diante das experiências que observam em outras áreas próximas à MRN. O
surgimento de prostituição e doenças sexualmente transmissíveis na comunidade é um
temor associado à perspectiva da maior presença de pessoas de fora que ameaçarão
o bem-estar da comunidade em geral.
Ressaltaram-se divergências entre a comunidade e a mineradora, bem como
dissidências entre a população local acerca da perspectiva de continuidade da MRN na
região do Trombetas. Ao passo que muitas pessoas não estão bem informadas sobre
as obras e as ações da empresa, outras são enfáticas quanto aos aspectos positivos e
negativos dos trabalhos que ela tem desenvolvido desde os anos 1970 na região e
fazem críticas mesmo a medidas consideradas, em regra, positivas.
Os moradores se ressentem, por exemplo, de que os projetos da MRN privilegiam outras
comunidades – destacadamente o Curuçá, onde a empresa apoia o manejo da copaíba
para geração de renda, em um projeto que interessa bastante aos comunitários do
Juquirizinho.
Algumas mudanças nesse sentido têm sido buscadas por meio de uma atuação mais
próxima de todas as coordenações comunitárias. Porém, as formas de aplicação dos
recursos destinados pela empresa às comunidades também são objeto de divergências
entre os quilombolas.
A Mineração foi lá, conversou, e foi aceita a proposta. Então,
hoje, a Mineração pega 300 mil, está com 13 comunidades hoje,
vai ser 14, porque em 2017 vai ser inserida aquela lá, Santo
Antônio, não sei [...]. Então, ela tem 14 comunidades, pega 300
mil e racha com as 14 comunidades. Aí o cara diz: “Não”! Mas
tem um problema, porque tem uma comunidade como Juquiri
Grande que tem sete famílias, se não falha a memória, e tem o
Moura que parece com 140, aí é uma diferença muito grande. Aí
dá R$23.070,00 para Juquiri Grande, a gente vai dar R$ 23.070
lá para o Moura [...]. Estando com isso fechado, faz um
documento. Estavam todas as lideranças, e, antes disso ser
aprovado, foi feita uma consulta, cada liderança consultou sua
comunidade, e tivemos uma lista de assinatura para que depois
não houvesse essa questão: “Não eu era contra”. É assim que
está funcionando hoje, mas projeto mesmo da MRN nessa
comunidade mesmo eu desconheço. (Informação verbal).
As expectativas positivas em relação à permanência da MRN na região referem-se,
sobretudo, a melhores condições de emprego e renda, mas, os moradores são
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reticentes quanto às possibilidades efetivas de acessarem vagas de trabalho fixo além
de serviços gerais.
Para quem não tem uma profissão mesmo, ele padece. Eu tenho
um irmão que é barqueiro, ele é barqueiro e quebra um galho
com a família dele, porque todo mês tem o dinheiro. Mas para
aquele que não tem... Isso era para a Mineração abrir uma porta
para as comunidades, mas ela abre e fecha logo. É um tempo
determinado, não assinam carteira. Está certo, tem muito
trabalho pela Mineração, a Coopermoura, a Cooperboa pegam
qualquer pessoa daqui, mas não assinam a carteira. Trabalham
o mês inteiro para ganhar 900 reais, 800 reais, deixa a família
para cá, e tem que dormir para lá. A família aqui passa mal e
acabam não indo. Se eles dessem mais uma oportunidade para
as comunidades, a modo que valia a pena. Mas não tem, não
tem trabalho, não tem. (Informação verbal).
A criação de oportunidades de ensino formal e profissionalizante para os comunitários,
como ocorrido em 2016, é um ponto positivo destacado pelos moradores. Vários
almejam vagas em cursos de capacitação para conseguirem empregos fixos para não
dependerem exclusivamente da “boa vontade do Ibama para conseguir alimento para a
família” (informação verbal). Em relação aos cursos ofertados no âmbito do Pronatec,
explicam:
Nessas treze [comunidades] foi dividido. Então, deu uma vaga
para o Juquiri, duas para o Jamari, duas para o Curuçá, uma
para o Juquiri Grande. É assim [...]. Nós tivemos que nos dividir.
Eu achava melhor que eles aumentassem porque são muitas
pessoas, às vezes eu estou com vontade, mas não tenho como
ir. Porque não tem mais vaga, fica difícil pouca vaga.
(Informação verbal).
Discussões em torno da sustentabilidade da comunidade após o esgotamento da
exploração de bauxita na região têm sido feitas entre comunitários e a empresa. As
demandas locais dizem respeito a acesso a diferentes serviços.
Melhorar água, educação, saúde, esses são uns dos focos
principais. Esse é um debate que eles [MRN] entraram bastante
em discussão porque esse é um dos pontos principais que a
gente bateu em cima. Que a empresa possa nos proporcionar
um apoio para que a gente possa, com tempo, ir melhorando
essas coisas em todas as comunidades que pertencem a essa
área aí para dentro. (Informação verbal).
São fortes as expectativas de que a MRN reestruture a comunidade em termos serviços
básicos para minimizar os danos ambientais que possam vir a ser causados pela
operação na ZCO.
Eu não vejo muitas coisas que a mineração vai trazer de
impactos negativos. Claro, no meio deles vêm alguns que vão
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ser muito positivos. Principalmente, a nossa qualidade de vida.
De alguma maneira ela vai mudar, isso eu tenho certeza. Mas
por outro lado ela pode mudar até para melhor, sabe por quê?
Porque, em primeiro lugar, por exemplo, a qualidade da água.
Nós, normalmente, nós somos acostumados, aqui nessa região,
nós pegamos água do rio, de qualquer jeito nós vamos tomando,
porque é nosso hábito mesmo. Não tem problema nenhum nós
fazermos isso, mas quando a Mineração começar a mexer nesse
platô do Cruz Alta, nós não vamos mais poder fazer isso com
essa água, porque de qualquer forma ela vai ser contaminada
com alguma coisa, já não vai poder ser consumida diretamente
como nós fazemos. Então, para isso, o que nós vamos fazer? A
empresa vai ter que construir poço artesiano em cada
comunidade, sei lá, fazer qualquer coisa para melhorar a
qualidade da água para todas as comunidades que vão ser
afetadas diretamente. Então, em primeiro lugar, isso é um
impacto negativo? É! Vai mexer com nosso modo de viver? Vai!
Mas vai melhorar? Vai mudar para melhor, porque a gente já vai
ter água tratada. (Informação verbal).
A coordenação local espera que a empresa venha, futuramente, honrar compromissos
em ações de responsabilidade social e ambiental porque será constantemente cobrada
a fazê-lo. Do contrário, terá mais despesas, porque as comunidades estão preparadas
e informadas de seus direitos.
Nós sabemos que a MRN, não que eu vá parecer puxar o saco
da empresa, nós sabemos que a Mineração ela, com certeza,
está trabalhando para melhorar a qualidade do seu trabalho,
para mostrar que ela está fazendo o melhor dela. Então, tenho
certeza que, quando ela for mexer nesse platô, vai usar
tecnologia que venha poluir, mas que seja de maneira mínima,
porque ela vai ser muito cobrada. Então, eu acho que eles vão
estar sempre trabalhando para prejudicar menos. Quanto menos
eles prejudicarem, serão menos cobrados também. Porque,
antes, nós não tínhamos conhecimento. De qualquer jeito que
estivesse levando, para nós estava bacana. Mas, hoje, nós
estamos começando a ter dimensão do que a MRN está
causando dentro da área, principalmente dentro das áreas de
pretensão das comunidades. Então, isso está levando a gente a
se organizar para que possamos ter um impacto, sim, mas que
possamos também ter uma vida digna, de qualidade, como nós
éramos acostumados a viver. Que mude alguma coisa, mas que
isso não venha para causar extinção do povo quilombola do rio
Trombetas. Então, eu acredito que, com base em conversa, com
base em acordo, que a gente está começando a fazer parceria
com governo e com a empresa, isso eu acho que vai começar a
melhorar sim. (Informação verbal).
Tabela 60: Matriz de impacto - Juquirizinho
Impacto

Categoria

Magnitude
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Aceleração da urbanização

Positivo/
Negativo

Fraco

Afugentamento da fauna

Negativo

Fraco

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Fraco

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Fraco

Apoio à cultura local

Positivo

Muito fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Fraco

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Muito fraco

Atração de jovens para o mercado de
trabalho/evasão escolar

Negativo

Fraco

Atração de população migrante

Negativo

Fraco

Aumento da Pressão de Caça e Captura de
Animais

Negativo

Muito fraco

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Muito fraco

Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Animais Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Felinos

Negativo

Muito fraco

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Fraco

Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor / dissidências entre a população
local

Negativo

Fraco

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Médio

Geração de emprego

Positivo/
Negativo

Muito fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Médio
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Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Interferências na pesca

Negativo

Médio

Melhoria da Qualificação Profissional dos
Trabalhadores Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Fraco

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Muito fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Médio

Perturbação por luminosidade (luz)

Negativo

Médio

Perturbação por ruídos e vibrações (zoada,
banzeiro)

Positivo

Muito fraco

Pressão sobre o patrimônio cultural (festas,
arqueologia, cultura em geral)

Negativo

Médio

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição de Acesso e Uso do Solo

Negativo

Médio

Retração da economia comunitária

Negativo

Médio

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Médio

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Médio
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5 JUQUIRI GRANDE
Figura 102: Centro comunitário do Juquiri Grande visto do porto.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
Denominação: Juquiri Grande.
A denominação alude à localização da comunidade nas margens do lago homônimo,
que fora “originalmente chamado Yukiry-uaçu” (Ecodimensão, 2014, p. 85) – onde açu
é sufixo equivalente a grande. Já juquiri é o nome de uma planta de ramos verdes, folhas
pequenas e hastes espinhosas, que é encontrada nas beiras do rio Trombetas no
período da subida das águas, ou seja, no início das chuvas na região.
Localização e acesso: Juquiri Grande fica no Território Quilombola Alto Trombetas II,
quase em frente à comunidade do Palhal, nas margens do lago Juquiri Grande, que está
na margem esquerda do rio Trombetas, em atualmente área sobreposta pela Rebio
Trombetas. Segundo relato de Barbosa Rodrigues, o lago Juquiri Grande fica a 26
milhas de distância do lago Erepecu, com o qual se conecta através de um canal
tortuoso de cerca de 30 metros de comprimento, que atravessa por entre uma fechada
mata, que bordeia suas margens. “O lago” – escreveu o viajante – “sem ser muito
extenso, é contudo salpicado de ilhas das quaes a principal é a do Diamante” ((apud
Funes, 2000, p. 20).
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Juquiri Grande está a 17,93 km de distância de Porto Trombetas, e o acesso à
comunidade se faz unicamente por via fluvial. Nos barcos frequentemente usados na
região, uma viagem com partida em Oriximiná dura de oito a dez horas até a localidade
(MMA, 2006).
Não existe barco de linha que faça viagens regulares para Juquiri Grande, assim como
para o restante do TQ Alto Trombetas II. A comunidade possui um barco para uso
coletivo que transporta os moradores uma vez por mês à sede municipal. Vários
moradores possuem embarcações pequenas como canoas, bajaras e rabetas) para
deslocamento diário, sobretudo entre as áreas de moradia e uso do TQ. Alguns
possuem barcos para transporte da família, que também ajudam no deslocamento dos
comunitários em ocasiões determinadas, principalmente até a cidade de Oriximiná
Situação fundiária e sobreposições: A comunidade do Juquiri Grande pleiteia a
titulação do TQ Alto Trombetas II no âmbito de processos administrativos que tramitam
no Incra desde 2004. O RTID dessa área, embora pronto há três anos, só foi divulgado
recentemente. Em 14 de fevereiro de 2017, o Diário Oficial da União (seção 3, p. 1-2)
tornou público o edital do Incra que informa a tramitação do processo de delimitação e
titulação do TQ, e concede o prazo de 90 dias aos interessados para possíveis
contestações à proposta de regularização fundiária apresentada pelo órgão.
População: sete famílias, de acordo com os levantamentos de campo realizados no
âmbito do ECQ em dezembro de 2016.
Abaixo, observa-se a variação populacional na comunidade entre 2006 e 2016.
Dado de população - Juquiri Grande
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

10

38

10

55

7

34

7

33

38

7

Em relação a 2006, houve redução do número de famílias locais em 30%, acompanhada
do aumento médio de um membro por família, em 2016, estimando-se a média de 4,8
indivíduos por família, deduzida dos levantamentos dos anos anteriores.
Quanto à composição da população local, o MMA informa que, em 2006, 62,5% era
originária do próprio Juquiri Grande. Os demais moradores provinham das comunidades
quilombolas do Jamari (12,5%) e da Cachoeira Porteira (12,5%), e de localidades
ribeirinhas do lago do Sapucuá (12,5%), que também fica no rio Trombetas. (MMA,
2006, p.75).
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Histórico da ocupação: O histórico de ocupação negra no entorno do lago do JuquiriGrande remonta a meados do século XIX, quando Barbosa Rodrigues aí registrou a
presença de mocambeiros e tapuios, de acordo com a narrativa de Funes:
Três sítios alhi encontrei, habitados por pretos fugidos,
mocambistas e por uma família de tapuya desgraçada pela
elephantiasi dos gregos.
Ainda sendo dia, desembarquei, encontrando só a família, e
abandonadas as casas dos mocambistas, que com nossa
chegada fugiram, observando contudo nossos movimentos.
Estes depois, que nenhum mal lhe faríamos começaram a
aparecer. [...]
Quando desembarquei, preparava uma das mulheres doentes,
o óleo de piquiá (...) Empregam-o geralmente só para luz. Pelo
mesmo processo vi ahi exthair-se também o do uixipocu.
Com alguns mocambistas, que poucos dias antes haviam
descido das cachoeiras, conversei e deram-me informações
dessa região.
Percorrendo no dia as suas roças, encontrei signaes de extinta
maloca, nos numerosos fragmentos de loca [louça] que haviam
espalhados. Entre esses fragmentos encontrei alguns com
formas de animaes, entre elles um representando bem a cabeça
de um jacaré. (Rodrigues apud Funes, 2000, p. 20).
A ocupação pregressa por grupos indígenas fica evidente nos relatos de Barbosa
Rodrigues, pelas referências tanto à presença da família tapuia quanto aos vestígios
arqueológicos encontrados no solo, em meados do século XX. Em torno de cem anos
depois da visita do viajante, Eurípedes Funes na área encontrou descendentes de Maria
Joana dos Santos e Manoel Régis, Tereza e Manoel Fernandes, Martinha Maria dos
Santos e Clemente Antônio dos Santos, Raimundo Viera dos Santos e Maria Viera dos
Santos, todos mocambeiros que haviam se fixado no Trombetas pregressamente.
[...] falavam é que quando eles entraram aqui foram vive[r] nesse
mocambo juntos. Agora o meu avô, pai da minha mãe..., ele
ficou nesse lago aqui do Erepecú, quando ele veio da terra dele,
que era Alenquer. A minha avó era de Santarém, entraram aqui
e foram direitinho prá o Erepecú.
Vieram para cá por causa dos brancos que vendiam eles, aí
fizeram eles corre[r] de lá prá cá. Foi prá tê esse mocambo.
Eles ficaram? É, eles ficaram [escondidos no Erepecú]. Mais o
negócio já estava mais liberto. (Funes, 2000, p. 20).
De acordo com dados registrados pelo historiador, os Gualberto teriam sido a família
mais antiga da comunidade: “Azamor Gualberto, Manoel Gualberto, Cantidio Gualberto,
Osmarino Gualberto...” (Funes, 2000, p.20). Os Gualberto também foram citados em
2016 por Luzia Clemente dos Santos como parte das sete famílias fundadoras da
comunidade, às quais outras teriam vindo se juntar, oriundas do entorno do lago
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Erepecu, da Cachoeira Porteira e dos antigos mocambos que ficavam acima dela, bem
como de outras localidades.
A Bisavó, vó do meu pai, nasceu nesse Campiche. Ela falava
que quando eles vieram eles subiram aqui nesse rio e foram pras
cachoeiras, se esconde[r] dos brancos e de lá a cidade que eles
faziam as compras era Óbidos. Eles desciam de lá e faziam as
compras, mas só viajavam a noite, porque só andavam
escondidos por causa dos brancos. Mas eles iam de remo de
cachoeira prá Óbidos e de Óbidos pras cachoeiras. Ainda me
lembro que ela falava que lá eles faziam festa, uma festa de
Nossa Senhora da Conceição.
Ela cresceu mocambo nesse Campiche. Aí num ano que o pai
dela trabalhou prá arrumá o dinheiro prá vi buscá a vó dela, prá
pagá o senhor da vó. Já quando eles iam descendo prá busca a
mãe dele, aí gritaram a liberdade e libertado os escravos. Aí todo
mundo ficou alegre, aí quando trouxeram a velha não foram mais
prá lá, já vieram prá cá trabalhá e construí a família deles.
(Funes, 2000, p.21).
Luzia Clemente dos Santos nasceu em 1951, filha de Lucimara Clemente dos Santos e
Antônio Andrade. Antes de se instalar no Juquiri Grande, passou um período no Jamari,
após sua família ter se deslocado do lago Matapi, localizado na margem direita do
Trombetas, em 1977, por força da chegada da empresa Jari àquela área, com objetivos
de exploração minerária (Funes, 2000; Ecodimensão, 2014). Segundo ela, famílias
locais foram desalojadas compulsoriamente, recebendo pequenas indenizações:
A Jari achou que a gente devia sair de lá porque eles iam
precisar daquela área, ainda não era já, já, mas eles iam
precisar. Aí deram uma mixaria para a gente, e a gente saiu de
lá. Aí viemos para essa várzea [do Jamari], mas a várzea é um
lugar falso, de verão ela tem terra, no inverno vai para o fundo.
A gente mora no interior, é agricultor, para morar numa parte que
a gente não possa conseguir nada, até a própria mandioca que
é o principal para gente aqui... Aí nós achamos que lá [no Jamari]
não ia dar bem, aí viemos para cá. (Informação verbal).
Ela complementou, em entrevista ao ECQ:
[...] quando a gente chegou para cá em maio de 79, nós éramos
22 moradores dentro desse lago. Aí moramos todo esse tempo
aqui. Uns morreram, outros saíram. Ficou eu e um velhinho que
morava aqui no centro. O quilombola tem esse problema, para
um tempo numa paragem, aí ele cisma que não está bom, aí ele
vai embora, diz que vai procurar melhor... vai para lá, aí não está
melhor, aí volta.... (Informação verbal).
De acordo com Luzia, novos moradores foram se agregando aos antigos e construindo
suas casas no entorno do lago Juquiri Grande.
[...] veio outras pessoas, veio nós. Tinha um senhor de Óbidos
que morava ali em cima [cabeceira do lago]. Ele veio e fez esse
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lugar aí. Aí o filho veio, fez desse lado; outro fez daquele lado.
Tinha um tio meu que fez lá dentro da cabeceira, e assim foi
ficando. Foi aumentando. De vez em quando, chegava um, foi
enchendo, foi enchendo. (Informação verbal).
Até a oficialização da comunidade do Juquiri Grande – como ocorreu, de praxe, no
Trombetas – passaram-se duas décadas. Como diz dona Luzia, “essa comunidade, a
gente criou depois de já ser morador aqui. Inclusive eu ainda sou a primeira moradora
aqui desse lago”. O processo, segundo ela, transcorre como segue:
Quando foi em 95, chegou um rapaz, aí conversou: “A gente
mora aqui, não tem como a gente rezar dia de domingo, não tem
para onde a gente ir... Vamos formar um grupo aqui?” “Será que
a gente vai dar conta”? “Vai!”. Aí nos reunimos sete famílias e
levantamos essa comunidade em 96. E até hoje ela está. Tem
horas que ela fica meia baixa, tem horas que anima um pouco.
(Informação verbal).
Em 1996, quando as famílias locais, com apoio da Igreja Católica e da Prefeitura
Municipal de Oriximiná, ergueram uma capela em homenagem a São Lázaro, escolhido
como padroeiro, e um centro comunitário, Juquiri Grande passou a ser reconhecida
oficialmente como comunidade.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1979
1985

1989
1996
2004

2014
2017

Evento
Primeiros relatos da presença de mocambos no lago Juquiri Grande.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Juquiri Grande.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) limitando o acesso à Rebio
Trombetas (INRC, 2014).
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Juquiri Grande.
Fundação da comunidade do Juquiri Grande.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamary-Último Quilombo junto ao
Incra.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado
pelo processo nº 54100.002185/2004-20.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do TQ Alto Trombetas II (Moura, Jamari,
Curuçá, Juquirizinho, Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança e
Erepecu/Último Quilombo).

Organização social e política: A comunidade do Juquiri Grande tem uma
coordenação, hoje representada pelo agricultor e extrativista Sebastião Andrade dos
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Santos, que cuida dos interesses comunitários perante associações locais, órgãos
públicos, organizações privadas e outros agentes.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Juquiri Grande é
representada pela ACRQAT, que é filiada à Arqmo, a associação que representa a maior
parte das comunidades quilombolas do município de Oriximiná.
Infraestrutura: A comunidade conta com precária infraestrutura, que reflete na
qualidade de vida dos moradores.
As construções de uso residencial e coletivo são feitas em madeira e cobertas com
palhas amarradas com cipós, em grande parte, ou telhas do tipo Brasilit, em menor
número, refletindo a realidade narrada em 2006, pelo MMA (2006, p. 163): “No que se
refere às moradias [...] 40% utilizam a palha para o revestimento de paredes e cobertura
de suas casas [e] um percentual de 60% ... apresentou a madeira como material
predominante utilizado”.
Assim, chama atenção, até hoje, a importância dos gêneros florestais na construção
civil, embora alguns moradores busquem reformar as casas, aos poucos, trocando-os
por alvenaria, que é mais durável.
No centro da comunidade existem um barracão e uma cozinha comunitária, e a capela
de São Lázaro.
Não existe saneamento básico; os sanitários são buracos cavados no chão e os esgotos
seguem caminhos até valas e valetas construídos pelos moradores.
Todo o lixo é enterrado e queimado por cada família, pois não existe sistema público de
coleta.
A água para consumo é retirada diretamente no rio, e algumas famílias a fervem ou
tratam com hipoclorito. Não existia, até 2014, qualquer meio de distribuição na
comunidade de Juquiri Grande (STCP, 2014). No entanto, hoje existe bomba para
captação, que é muito útil na época de verão em que as águas baixam de tal maneira
que a população tem sérias dificuldades de obter quantidade suficiente para consumo
próprio e as atividades mais simples.
Não existe transporte coletivo regular para a localidade, e os moradores possuem
pequenas embarcações como canoas e bajaras equipadas com motor rabeta, que são
utilizadas no dia a dia para as mais diversas situações, incluindo-se locomoção até a
cidade de Oriximiná.
Para fornecimento de energia, a comunidade conta, hoje, com três motores de luz,
inexistentes até 2014 (STCP, 2014), os quais são assim dispostos: dois em casas de
comunitários e um coletivo, que fica no centro comunitário.
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Para comunicação com o exterior, existe uma antena de telefonia rural na comunidade,
e alguns comunitários possuem aparelhos celular, que só funcionam quando estão
próximos a Porto Trombetas.
Para lazer dos moradores, a comunidade conta com um campo de futebol

Figura 103: Barracão comunitário do
Juquiri Grande.

Figura 104: Bar do centro comunitário do
Juquiri Grande.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Figura 105: Escada de acesso à comunidade, escavada no barranco.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

269

Dado de infraestrutura – Juquiri Grande

Energia

Lixo

Água

Escola

ACS

Comunicação

Centro

Espaços

Embarcação

Espaços de

comunitário

de lazer

comunitária

trabalho
comunitário

Geradores
individuais
(dois) e
coletivo
(um).

Queimado Retirada
e
diretamente
enterrado. do rio, ou
com auxílio
de uma
bomba.

Não possui
unidade
escolar, sendo
atendida pela
comunidade
Jamari.

Não
há.

Não há
cobertura de
telefonia
celular nem
internet.

Barracão e
cozinha
comunitária;
capela.

Campo de
futebol.

Barco
individual,
comunitário
e de linha.

Não há.
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Educação: As crianças de Juquiri Grande – em 2016, eram oito alunos – estudam na escola
Santo Antônio do Jamari que oferece o nível fundamental. O transporte escolar e a merenda
são fornecidos pela Prefeitura Municipal de Oriximiná.
Para a continuação dos estudos, os adolescentes são obrigados a se deslocar até a cidade
de Oriximiná, pois não há oferta de ensino de nível médio no alto Trombetas. Embora turmas
de nível médio, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, tenham sido criadas
na região, em 2014, pela Secretaria de Educação do Estado do Pará com o apoio direto da
MRN, essa oferta não supre as necessidades da juventude local, como diz José Ademir dos
Santos Barbosa: “Tem um sobrinho que quer fazer, só que é de menor ainda, tem que ter 18”
(informação verbal). Dessa forma, presentemente não se verificam diferenças substanciais
em relação aos níveis de escolaridade identificados na comunidade em 2006, quando 33%
dos entrevistados declararam não ter tido acesso aos estudos, 50% informaram ter estudado
até a quarta série do ensino fundamental e 17% ter concluído a oitava série (MMA, 2006, p.
163).
Cursos profissionalizantes de mecânico e eletricista foram oferecidos em 2016 pela MRN, em
parceria com o Governo Federal, no âmbito do Pronatec, mas nenhum morador do Juquiri
Grande pode ocupar uma das vagas ofertadas às comunidades quilombolas: “Não...porque
tem que ter ensino médio completo e aqui pega isso”.
Saúde: Em Juquiri Grande não existe unidade de saúde nem Agente Comunitário de Saúde
(ACS). Para o tratamento dos males mais frequentes, que acometem crianças e adultos –
febre, vômito, diarreia, dor de cabeça e luxações – as pessoas recorrem, primordialmente, a
produtos vegetais que podem ser encontradas tanto na floresta, quanto nos quintais das
casas, onde se cultivam ervas medicinais. Nas áreas de terra firme e igapós, nas florestas,
são extraídas folhas, cascas, sementes, óleos e resinas variadas para fazer chás, xaropes e
outros preparados. Por exemplo, há o chá de cumaru com folhas de japana: “cumaru é
remédio; a gente junta a fruta, deixa secar e quando está com aquela tosse feia, a gente rala,
faz um chá com a folha de japana... é bom para diarreia” (informação verbal). Usam-se
também leites de amapazeiro e de sucuuba:
[...] o leite de amapá serve para tosse, e tem o doce... O meu pai usava
o doce no mingau de banana, de crueira, de tapioca. Tem gente que
toma ele com farinha, põe um pouco de açúcar e fica bom. O amapá
amargo serve para quem tem problema de estômago. Assim é a
sucuba, o leite dela serve para quem tem problema de estômago.
(Informação verbal).
Junto com os leites, pode-se misturar a seiva do jutaí para curar: “diarreia, tosse, pneumonia.
Tira igual como o tira o óleo da copaíba, fura o pau lá e escorre o liquido, e a gente tira para
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tomar” (informação verbal). Gorduras de animais como anta, tartaruga, peixe-boi, queixada,
sucuriju, galinha, lontra, cutia e arraia também são aproveitadas para fins medicinais – e
algumas delas, também, para cozinhar.
Para auxiliar na manutenção da saúde comunitária a MRN instituiu o projeto Quilombo, em
parceria com a Fundação Esperança, que assiste aos habitantes de Juquiri Grande uma vez
por mês, na comunidade do Jamari. Segundo os moradores, têm sido serviços básicos de
saúde, como consultas e alguns exames laboratoriais, mas o projeto não contempla as
necessidades da população em relação a atendimentos e tratamentos de casos específicos,
que requerem especialistas.
Em casos de emergência ou maior gravidade, os moradores de Juquiri Grande recorrem ao
hospital e ao ambulatório mantidos pela MRN em Porto Trombetas. Porém, como o
atendimento nessas unidades é restrito aos indivíduos cadastrados previamente pela
empresa, na maioria das vezes os comunitários têm que recorrer à cidade de Oriximiná para
serem atendidos no Sistema único de Saúde (SUS).
Ano passado eu fui praticamente quase morta daqui... Me apareceu
um problema, dizendo eles que era do coração. Cheguei lá eles me
acudiram... quando o negócio melhorou um pouco, eles me
encaminharam pra Oriximiná para ver um negócio de cardiologista. Aí,
quando foi esse ano, era uma tia minha que morava comigo, tia e mãe
que ajudou me criar. Já estava velhinha, com 94 anos, apareceu um
problema, levei para lá, eles fizeram o que eles puderam, depois eles
me chamaram, disseram que o caso dela estava ruim. Mas, mesmo
assim, encaminharam ela para Oriximiná. Foi o médico e uma
enfermeira acompanhando. Não tinha mais jeito, com quatro dias que
nós estávamos lá ela morreu [...]. A doutora: “Dona Luzia, se sua mãe
ficar aqui, ela vai morrer”. Doutora, me desculpe, mas se ela vai
morrer, vai morrer em qualquer canto; se a senhora estivesse me
dando uma certeza que eu fosse levar ela para Santarém, ela ia
melhorar, ela ia aguentar o tratamento, aí eu ia. Mas a senhora está
dizendo que não vai meter ela no aparelho porque ela não vai
aguentar, então deixa eu ficar parando por aqui. (Informação verbal).
Na pesquisa de campo do ECQ, pessoas da comunidade mencionaram o sentimento de
exclusão por não fazerem parte do grupo de quilombolas cadastrados, que são,
prioritariamente, os residentes no Boa Vista e no Moura.
Marcos naturais da comunidade: Dentre os principais marcos naturais da comunidade estão
os castanhais localizados no entorno do Lago Juquiri Grande e, fora da comunidade, do
Erepecu. Além deles, há as áreas de extração de copaíba amapá, andiroba, cipós, palhas,
madeiras e breu, e as áreas de caça e pesca, espalhadas entre diferentes pontos do território,
interconectados por rios, lagos e igarapés.
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Marcos edificados da comunidade: As principais edificações são as casas de moradia; as
casas de farinha; a capela de São Lázaro; e o centro comunitário, que é dotado de: barracão,
cozinha e barracão de dormitório comunitários; casa da farinha; horta; casa do motor de luz e
sanitário – todos de uso coletivo.
A estrutura do barracão é recente, feita de alvenaria e madeira pela prefeitura de Oriximiná
em parceria com a MRN, que contribuiu com o fornecimento do piso de tipo “grosso”, sem
lajota ou algo assim. O espaço do barracão é amplo e bastante arejado, e parece agradar aos
moradores. Nele são realizadas reuniões e festas da comunidade.
A capelinha é de madeira e acolhe todos os moradores nos dias de domingo. As celebrações
reúnem os moradores regularmente, reforçando a convivência e a fé católica, que é majoritária
entre eles. Segundo Luzia dos Santos, existe uma moradora evangélica que, mesmo assim,
comparece às celebrações e doa o dízimo para as obras coletivas.
Os espaços da vida doméstica não se separam daqueles de domínio coletivo, mas estão a
eles conectados, pois toda movimentação no lago Juquiri Grande é percebida desde as
residências, que são relativamente próximas ao centro comunitário.
Outros pontos de referência: Os principais pontos de referência para os moradores do
Juquiri Grande, fora da comunidade, são: o hospital e a feira da MRN, em Porto Trombetas;
o cemitério do Erepecu; e a Escola Santo Antônio do Jamari.
Atividades produtivas e renda: As principais atividades produtivas realizadas na
comunidade de Juquiri Grande são ligadas ao extrativismo, ao cultivo de frutas, tubérculos e
legumes nos roçados e nos quintais das casas, além da caça e da pesca. Além disso, alguns
moradores mantêm criações de galinhas e patos.
O trabalho na agricultura tem início no verão, época de estiagem, com a preparação do roçado
em áreas de capoeira: capinar, roçar e derrubar, com auxílio de ferramentas como o machado,
o terçado e a enxada. Depois da derrubada, deixa-se o material vegetal secar para, então, ser
queimado. Ao fim desse processo, a fase de plantio começa, normalmente pelo mês de
novembro. Como disse um dos agricultores da comunidade, “depende muito do sol para
começar a plantar. O melhor período é o verão, quando o sol está bem quente” (informação
verbal).
[...] roçar... depois de seco o mato, a gente queima e depois já dá de
plantar. A mandioca e a macaxeira a gente pode plantar em qualquer
tempo. A questão é ter o lugar para plantar. A gente tem que plantar
quando está chovendo, não muita chuva nem muito sol, no final do
verão, em novembro, dezembro. Se ela pegar muita chuva, ela morre;
e, se plantar em agosto para setembro, ela morre também porque está
muito seco. Depois de seis meses de plantada já tem batata para tirar;
quando ela completa um ano, ela já tem muita batata. (Informação
verbal).
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Em novembro a mandioca é plantada, junto com a macaxeira. Ambas as raízes são colhidas
para alimentação cerca de cinco meses após plantadas. No entanto, elas continuam
crescendo e geram raízes profundas, que perduram por alguns anos após o primeiro plantio.
Relata-se a existência de antigas “paragens”, roçados de ocupações anteriores, onde antigas
raízes de mandioca ainda são encontradas.
Os roçados têm perímetro limitado, no máximo, a meia quadra, de acordo com os moradores,
em função de a comunidade se situar dentro da Rebio. Eles são feitos, preferencialmente,
próximos às residências, mas, suficientemente próximos a igarapés, onde as terras são mais
úmidas e férteis.
A partir dos plantios da mandioca e da macaxeira, outros produtos são semeados e cultivados
conforme seus ciclos produtivos específicos, conforme listagem abaixo.
Cultivares
Abacate
Abacaxi
Abóbora
Açaí
Bacaba
Banana
Batata
Caju
Cana
Cará
Cebolinha
Chicória
Cupuaçu
Feijão
Jambu
Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mandioca
Manga
Mangarataia
Maxixe
Melancia
Milho
Muruci
Pimentão
Pimenta de Cheiro
Pimenta malagueta
Da roça, o principal produto é a mandioca, e o seu aproveitamento na produção de farinha e
outros derivados é fundamental na alimentação das famílias. Essa raiz, altamente nutritiva e
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tradicionalmente cultivada na região do Trombetas, tem várias espécies domesticadas
atualmente, cada qual para atender a uma finalidade específica. Os comunitários do Juquiri
Grande dizer preferir a mandioca coaraci, que informam render mais; a mandioca milho, mais
seca, é aproveitada para fazer tapioca e crueira. De todas as variedades se faz qualidades
diferentes de farinhas, algumas amarelas outras brancas – estas últimas usadas na
alimentação de pessoas com glicemia alta.
Os espaços privilegiados de produção são extensões das moradias, as chamadas casas de
farinha ou casas de forno, sendo duas delas pertencentes a duas famílias e uma destinada
ao uso comunitário – cuja reforma é ansiosamente esperada. Todos têm direito de usar as
casas de farinha, mesmo as particulares, de acordo com os laços de parentesco e regras de
ajuda mútua. Se a produção de mandioca é farta para determinada família, as demais ajudamna na produção de farinha e têm direito a certa quantidade do alimento. Nesses espaços, toda
a família se reúne para trabalhar nas etapas de descascar, ralar, amassar, secar, peneirar e
torrar massa da mandioca. Normalmente, na comunidade, não se prensa a mandioca no tipiti
nem se extrai o tucupi.
Para a gente fazer a farinha, a gente põe uma parte n’água e outra
parte em terra. Aquela parte em terra a gente seva todinha. Aquela
que está na água, a gente tira d’água, descasca e mistura com aquela
que está dura. Aí vai para a secadeira, depois a gente coa e depois é
que vai para o forno para torrar. Quando está no forno, ainda passa na
peneira para tirar aqueles bagão que fica. Mas cada um tem um jeito
de fazer, eu estou falando do meu jeito. Aproveita tudo da mandioca,
mesmo a casca a gente joga e deixa ela secar, aí queima e faz
canteiro, planta uma cebolinha, chicória, faz uma caixaria e planta.
(Informação verbal).
É ainda no espaço de moradia que grande parte de frutas, leguminosas e ervas medicinais
são cultivados, mais especificamente em hortas e no fundo dos quintais. São exemplos dos
cultivos caseiros: acerola, anador, araçá, amor-crescido, babosa, barbatimão, boldo, canamansa, cana, capim-santo, carambola, carmelitana, cidreira, coqueiro, cravo-de-defunto,
diabinho, eca, emenda-osso, graviola, hortelã, hortelãzinha, ingá, jaca-da-bahia, jambo, marimari, pajurá, pupunha.
Os quintais são domínios preferencialmente femininos, que favorecem a extensão e o reforço
dos laços da vida doméstica e coletiva, bem como a preservação do patrimônio cultural da
comunidade. As crianças pequenas utilizam-no para suas brincadeiras e outras atividades, e,
enquanto o fazem, recebem dos mais velhos ensinamentos intrínsecos ao manejo de recursos
naturais de acordo com o modo de vida nativo.
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Figura 106: Horta em Juquiri Grande.

Foto: Suellem Esquerdo, 9/12/2016.

A caça é outra atividade tradicional importante na vida dos quilombolas de Juquiri Grande,
pois visa à subsistência das famílias. Mormente dominada pelos homens, ela é realizada,
sobretudo, no inverno, já que a subida das águas favorece a produção de frutas que os
animais comem, de modo que essa é uma fase engorda de grande parte deles. Ademais, o
acesso às matas onde os bichos se encontram fica facilitado pela enchente, como explica
José Ademir: “no verão, o mato fica muito seco, aí fica difícil; é melhor no inverno. Até um
lagarto, se for no mato, faz um barulho grande” (informação verbal).
O conhecimento de locais de caça, ferramentas e técnicas de abate dos animais faz parte do
modo de vida dos quilombolas. Cada animal tem um “tempo certo” para ser caçado, como é
o caso do queixada:
Quando eu me entendi, eu não conhecia queixada, eu vim conhecer
queixada tem dez anos. Ele tem essa mania, ele fica, ele bate, aí
depois some de novo, aí, vai, vai, com os tempos ele reaparece. É
porque por aqui nós temos uma ilha... ele está lá no Erepecu, lá no
Jacaré nesse tempo, aí no inverno ele emenda. (Informação verbal).
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Animais

Qualidades

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Anta
Caititu
Capivara
Cotia
Macaco

Paca
Porco
espinho
Queixada
Tatu

Ambiente de captura
Beiras de rio
Terra firme, beiras de rio, roças
Roças e beiras de rios,
terreiros de casa
Terra firme, várzea, igapó
Terra firme, várzea, igapó

Caiarara
Cuamba
Cuxiú
Guariba
Macaco-prego
Chuim
Macaco-da-noite

Terra firme
Terra firme, igapó

Raramente aparece
Terra firme
Terra firme
Veado
Floresta e beiras de rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais

Tatu-bola
Tatu-canastra

Qualidades

Bichos de pena
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Aracuã
Mata e capoeira
Arara
Castanhal e igapó
vermelha
Cujubim
Terra firme
Jacamim
Terra firme
Jacu
Terra firme
Marreca
Várzea
Mutum
Terra firme
Nambu
Terra firme
Papagaio
Terra firme e igapó
Pato
Igapó
Saracura
Terra firme
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Ao contrário da caça, a atividade de pesca é intensificada no verão, embora seja perene. É
nessa época em que os peixes surgem entre as águas baixas, e são visados por homens e
mulheres. São várias as espécies de pescados encontrados na comunidade.
Animais
Apapá

Qualidades

Pescados
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Lago
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Aracu

Arauanã
Branquinha
Cará

Cara-de-gato
Charuto
Cujuba
Dourada
Filhote
Fura-calça
Jaraqui
Mafurá
Mandi
Mapará
Pacu
Peixe-boi
Peixecachorro
Pescada
Piranha

Pirarara
Pirarucu
Saranha
Sardinha
Tambaqui
Tucunaré

Aracu-branco
Aracu-cabeçagorda
Aracu-pintado
Aracu-vareto

Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Várzea
Lago (fundo)
Lago
Lago
Lago
Lago e cabeceiras
Lago
Lago
Lago
Lago, Igapó
Lago

Cará bandeira Cará-baruca
Carauau
Cará- moló
Cará-preto
Cará-brebe
Cará-galhudo

Tucunaré-pinima
Tucunaré-totoca

Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Igapó
Lago
Lago
Igapó
Lago
Lago

Tucunaré-açu

Lago

Branca
Caju
Preta

Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Situados entre a caça e a pesca, os bichos de casco compõem outra classe de animais
visados para o autoconsumo no Juquiri Grande.
Animais
Cabeçudo
Jaboti

Qualidades

Bichos de casco
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Igarapé e lago
Igapó
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Jacaré
Igapó
Pitiú
Igapó
Tartaruga
Igapó
Tracajá
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Atividades extrativas são realizadas por grande número de pessoas na comunidade, de
ambos os sexos, mas a principal delas, do ponto de vista de geração de renda monetária, é
a coleta de castanha-do-pará, que se realiza de janeiro a junho.
O ofício de castanheiro é tradicional em todo o alto curso do Trombetas, mas os moradores
do Juquiri Grande têm percebido a diminuição de produtividade das castanheiras, o que tem
influenciado variações significativas nos preços de venda de produto, que tem oscilado entre
R$ 45,00 e R$ 70,00.
Outros recursos, como madeiras e fibras vegetais também são muito visados e utilizados em
grande parte das técnicas tradicionais de construção das casas. Cascas, sementes, óleos e
resinas são consumidos em tratamentos de saúde e no acabamento de objetos. O breu, por
exemplo, é encontrado
na campina, é tipo uma capoeira. Ele é um pau, ele dá na própria
árvore, a gente vai lá e tira. A gente usa para calafetar um barco,
canoa, para vender mesmo. Mas ele tem um beneficiamento. Ele fica
meio úmido, depois a gente põe no sol e depois a gente põe numa
panela e agua e tempera com óleo queimado, aquele que a gente usa
no barco. Depois que ele estiver mole, a gente calafeta o barco.
(Informação verbal).

Espécies
Acari
Açaizeiro
Angelim
Arapari
Aroeira
Bacuri
Cedro
Fava
Itaúba
Jutaí (jatobá)
Louro e Louro-itaúba
Maçaranduba

Madeiras
Finalidade
Produção de esteio
Tira a casca
Construção de casas e
mobiliário
Construção de casas (parede,
caibro)
Produção de tábua
Construção de casas

Ambiente de extração
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme

Construção de casas e
mobiliário

Terra firme

Construção de casas e
embarcações
Produção de tábuas
Construção de embarcações
Construção de casas e
mobiliário

Terra firme
Terra Firme
Terra firme
Terra firme
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Muiracatiara
Manaiareira
Mandioqueira
Marupá
Muiracatiara
Paxiubinha
Piquiá
Piranheira
Sucuruba
Tento
Uxi

Espécies
Arumã
Buçu
Cipó-açu
Cipó-ambé
Cipó-titica
Inajá
Jacitara
Saratudo
Ubim

Construção de casas e
mobiliário
Lenha
Construção de casa
Construção de casa
Construção de casas (tábua,
assoalho, caibro)
Produção de ripas
Construção de casa, batelão
Construção de casa
Construção de casas e
mobiliário
Construção de casas e
mobiliário
Construção de casa
Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato
Cobertura de casa
Artesanato
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração
de cerca e cobertura de casa
Construção de casa (paredes)
Artesanato
Uso medicinal
Cobertura de casa

Igapó
Igapó
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme e Igapó

Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Cabeceiras
Platôs
Rebio (uso restrito)

Espécies
Açaizeiro
Amapá

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Casca
Igapó
Leite para uso medicinal
Terra firme

Andiroba

Óleo para uso medicinal

Igapó

Breu
Carapanaúba
Crajiru
Cumaru
Envirataia
Grajió
Jutaí
Pau rosa
Preciosa
Piquiá
Quebra Pedra

Calafetagem
Cascas para uso medicinal
Na alimentação
Semente para uso medicinal
Uso medicinal e defumação
Uso medicinal
Seiva para uso medicinal
Uso medicina
Produção de esteio
Óleo
Uso medicinal

Terra firme
Terra firme
Quintal
Terra firme

Sacaca
Salva de Marajó
Sândalo
Sapucaia

Uso Medicinal
Uso Medicinal
Uso Medicinal
Construção de casa

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Terra firme
Terra Firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
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Saracura-mirá
Sucuba

Uso Medicinal
Leite para uso medicinal

Terra firme
Terra firme

Trevo Roxo

Uso Medicinal

Terra firme

Muitas frutas extraídas de árvores e arbustos da floresta, por sua vez, compõem a alimentação
das famílias, garantindo-lhes variedade e fartura nas diferentes épocas do ano.
Espécies
Açaí
Bacaba
Bacuri
Caju-açu
Castanha
Copaíba
Cupuaçu
Inajá
Jutaí
Mamorana
Maracujá-do-mato
Pariri
Patauá
Pitomba
Taperebá
Tucumã
Uxi-coroa
Uxi-liso
Uxirana

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Várzea, igapó
Terra firme
Terra firme
Terra Firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra Firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Além das atividades produtivas tradicionais, alguns moradores têm realizado trabalhos via as
cooperativas das comunidades quilombolas do Boa Vista e do Moura. Em 2016, uns foram
remunerados por atividades de interesse coletivo prestadas em áreas de roçado; outros
poucos acompanharam equipes de pesquisadores no Estudos de Impactos Ambientais (EIA)
para licenciamento dos platôs da ZCO.
Nos levantamentos do ECQ, a maioria das famílias do Juquiri Grande informou receber Bolsa
Família, e, em 2014, 15,40% dos moradores eram aposentados ou pensionistas (STCP,
2014).
Principais referências culturais: A principal referência do calendário cultural local é a
festividade de São Lázaro, que foi escolhido como padroeiro na época da fundação da
comunidade, conforme explicações de Luiza Clemente dos Santos.
Ele é um santo antigo, ele foi o santo do meu bisavô por parte de meu
pai. Ele morava, não sei se vocês já ouviram falar, no lago do Batata,
ali abaixo da mineração. Esse santo era festejado lá, a dona dele
morava lá e festejava ele em dezembro. Ele nunca foi festejado na
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data dele. Aí depois que o velho morreu, ficou esse velho, o Armando,
e a mãe dele que tomava conta desse santo. Aí, quando nós
alevantamos a comunidade, aí: “Quem é que vamos botar para
padroeiro da comunidade”? “Eu não sei” aí eu disse assim: Vamos
colocar São Lázaro que é do tio Nené. “Será que ele vai dar”? Não sei.
Aí nos falamos para ele e ele disse que ele doava o santo, que ficava
satisfeito porque o santo ficava numa paragem, era pintado. É um
santo antigo. (Informação verbal).
Figura 107: Igreja de São Lázaro, no Juquiri Grande.

Foto: Mariana Feijó, 9/12/2016.
De acordo com o INRC dos Quilombos de Oriximiná, a festa de São Lázaro era uma festa de
mastro e, “em cada noite de festa havia uma pessoa responsável pelo mastro e pela
organização de toda a celebração, que era denominado empregado ou juiz/juíza” (Iphan,
2014, F1-1, A3, p. 26). Eram dez dias seguidos de festa, havia um círio fluvial e esmolação
(pedidos de contribuições para o festejo), mas, agora, o evento dura apenas um fim de
semana no mês de julho, quando as águas altas facilitam o acesso dos visitantes à
comunidade.
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Agora se rezam duas missas no mesmo dia, uma pela manhã e uma
à noite. No domingo servem o café da manhã e o almoço; à noite
acontece a festa “social” com som mecânico. Depois da festa,
costuma-se servir um jantar para as pessoas de outras comunidades
que permanecem no local. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 26).
A festa inicia com celebração na capela do santo e se estende pela tarde, com um torneio de
futebol que conta com a participação times de de outras comunidades. À noite, ocorre outra
celebração e muita música. A programação, atualmente, recebe apoio da prefeitura de
Oriximiná e da MRN.
Outra referência cultural importante na comunidade Juquiri-Grande é o ofício de “puxar
desmentiduras”, que é parte essencial do repertório de tradicionais das comunidades
quilombolas de Oriximiná. Na comunidade, o morador Sebastião Andrade foi indicado pelo
INRC dos Quilombos de Oriximiná como uma referência.
Isso eu acho que é um dom que a gente traz, que eu não aprendi isso
com ninguém não. Eu tentei ajudar as pessoas, aí foi dando certo. Eu
não sei como aconteceu. Agora eu conheço quando tá desmentido.
Aqui na nossa comunidade a primeira vez que eu consertei... Eu tinha
um irmão, ele morava no Mãe Cué, daí ele veio, ficou ali no meu
barraco. De lá ele foi pra Mineração pra ver se ele arrumava um
emprego lá. Aí, ele tinha a mulher dele que tinha um bebê de cinco
anos e um de três anos. Aí o de três anos apanhou uma queda, aí ele
se desmentiu. Quando chequei da pescaria ele tava gritando, aí eu
falei que eu ia ver o que eu fazia. Peguei o menino, peguei o óleo. Eu
não sei se sabia consertar, eu sei que eu puxei o menino e ele dormiu.
Quando foi de manhã, ele amanheceu normal. Ela foi, até me
agradeceu. Eu não sei se fiz isso mesmo, só sei que o menino ficou
bom. Aí, desde lá pra cá... A segunda vez, lá com a menina, ela é
minha tia... Ela criava um menino que foi soltar da rabeta, tava liso lá
no porto, ele caiu com a rabeta em cima da coxa dele, abriu as
cadeiras dele, não conseguiu mais andar. Colocaram na rabeta e
levaram lá em casa. Puxei as cadeiras dele, quando saiu de lá
andando, aí desde pra cá eu conserto. Eu não sei como é, mas eu
conserto e eu conheço até quem tá e não tá desmentido (Iphan, 2014,
F1-1, A3, p. 149).
Conflitos socioambientais e outros: Assim como no Juquirizinho, também no Juquiri
Grande a relação com o órgão gestor das Unidades de Conservação incidentes no território
quilombola está no cerne dos conflitos socioambientais que mais afligem os moradores, já a
comunidade está dentro da Rebio Trombetas. A presença do ICMBio na área é vista sob dois
ângulos diferentes e, inevitavelmente, dá origem a controvérsias.
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Por um lado, os quilombolas consideram importante a fiscalização feita pelos agentes
ambientais, pois garante maior segurança a eles próprios contra invasores no lago do Juquiri
Grande. Por outro lado, a subsistência e até mesmo a convivência dos moradores são
abaladas em função da constante vigilância do órgão, que mantém duas bases nas
imediações da comunidade, uma rio abaixo e outra rio acima. Os quilombolas denunciam a
seletividade da fiscalização feita nas bases, onde alegam ser constrangidos. Segundo eles,
as medidas mais duras são tomadas contra a própria população local, enquanto que “pessoas
de fora” circulam diariamente pelo rio: “Os invasores normalmente vêm buscar peixe no lago,
no verão, com vários isopores, na calada da noite”.
Além do temor de serem, um dia, compulsoriamente deslocados, os moradores de Juquiri
Grande convivem sob tensão com as ações de fiscalização e as punições imputadas aos
usuários da Rebio; deixam de navegar no rio Trombetas em determinados horários; relegam
a segundo plano práticas produtivas tradicionais e indispensáveis para sua subsistência, a
exemplo da pesca, por medo de serem perseguidos ou terem seus instrumentos de trabalho
apreendidos por abuso de poder. Luzia dos Santos informa que fiscais do ICMBio
amedrontam os moradores, quando saem para pescar ou caçar na região, e lhes falam das
propostas que o órgão pode encaminhar quanto à destinação da comunidade.
Tem direito de tirar o produto da floresta, tem o direito de pescar, tem
o direito de vender, mas com o ICMBio aí... Aí ele disse: “Agora, no
caso, dona Luzia, tem três propostas: Tirar vocês daqui, isso aí está o
impossível, mas é proposta; o Território Quilombola; e essa Resex.
Porque, no caso do território quilombola, se vocês conseguirem, sem
o ICMBio, eu não vou lhe enganar... O que a senhora acha”?
(Informação verbal).
Limitados quanto aos espaços para a agricultura e quanto ao volume do que podem pescar,
proibidos de criar animais, os moradores se veem vulneráveis e dependentes de “ajudas” que
sejam dadas pela Prefeitura Municipal de Oriximiná e pela MRN. O conteúdo dessas “ajudas”,
porém, é esporádico, arbitrário e insuficiente, em sua avaliação. Além das economias das
famílias, é a autonomia da comunidade, no entender de dona Luzia, que é afetada até mesmo
quando se trata de suas práticas culturais, como a festa de São Lázaro: “se era para a gente
ficar pedindo aos outros, comprando de outras comunidades, se empenhando com Prefeitura,
a gente já tinha de onde tirar!”.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Para ponderar os possíveis impactos
socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, os moradores do
Juquiri Grande tomaram como referência as questões jurídicas e as negociações que têm
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vivenciado com a empresa desde 2012, e considerações tecidas em relação a localidades
mais próximas à empresa.
Sobre a presença da MRN na região desde 1970, as opiniões dentro da comunidade são
divergentes. Ao passo que muitas pessoas ainda não estão bem formadas e se mostram
confusas, outras são enfáticas quanto aos aspectos positivos e negativos. De acordo com o
que levantado em pesquisa de campo, os comunitários entendem que a relação com a
mineradora, por um lado fortaleceu as associações representativas dos quilombolas do
Trombetas nas lutas pelos territórios. Porém, ressalvam que a visibilidade da comunidade
perante a MRN começou há pouco tempo.
E nesse tempo [...] ninguém procurava, como a gente acabou de dizer.
Ela [MRN] com certeza já vem vendo isso de muito tempo, mas a gente
nunca conseguiu...[parar o trabalho da mineração]. Em primeiro lugar,
a gente agradece ao Manuel [Bochecha] porque foi ele que pegou e
entrou na coordenação da Arqmo, correu para Brasília e foi
desencavar, fez a Palmares vir aqui para nos reconhecer. Nós não
éramos reconhecidos pela Palmares. Depois, o negócio foi
melhorando, mexeram e remexeram até que conseguiram esse conto
[dinheiro], a Mineração dá essa ajuda. Bom não está, mas já melhorou
um pouquinho, ela [MRN] está quase com 40 anos aí [...]. Ela já está
com uns 46, 47, quase pegando 50 anos aí. E nós nunca fomos
beneficiados em nada. De primeiro, até para ir no hospital era uma
dificuldade. E agora também com essa luta do Manuel já começou a
melhorar um pouquinho. (Informação verbal).
Apesar dos diálogos recentes, os moradores temem pelo futuro dos quilombolas do Alto
Trombetas após o esgotamento das jazidas de bauxita e a saída da empresa da região.
Agora que eles precisam, eles tratam a gente assim óh [gesto com as
mãos], na mão deles. Depois que acabar a gente vai viver no lixo. Eu
posso até não sofrer, mas meus filhos, meus netos vão sofrer, nós já
estamos sofrendo. No tempo da minha mãe, da minha avó era de um
jeito, agora é de outro e ainda vamos sofrer mais com os impactos
disso. Ela vai embora e nós vamos ficar aqui. De primeiro, quando a
gente não tinha ninguém que lutasse pela gente, a gente não era
ninguém para eles, a gente era tratado como animal. Eles vieram dar
atenção para gente depois que um grupo se uniu para lutar pelos
nossos direitos. Aí eles viram que a gente não ia dar nada de mão
beijada para eles e vieram ter esse interesse de ajudar as
comunidades. Mas fora disso, a gente não tinha nem direito de subir
em Trombetas. É isso que eu penso... quando acabar isso aí, a gente
vai ficar comendo lixo na beirada. Por isso que eu digo que a gente
tem que lutar pela nossa titulação porque a mineração tem como
ajudar a gente a fazer isso. (Informação verbal).
Após esgotamento da ZCO, acreditam que a dependência econômica em relação à mineração
poderá afligir ainda mais a população local, pois existirão drásticas interferências no seu modo
de vida.
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Ela vai afastar as casas, vai tirar nossa madeira, ela vai embora e a
gente vai ficar sem nada. Ela vai e a gente vai ficar aqui sofrendo
porque a gente não tem nada, não tem para onde ir. É porque a
madeira que eles estão reflorestando, a imbaúba, não é madeira que
a gente usa aqui. Eu não me preocupo com o meu futuro que eu não
sei se eu vou alcançar, eu me preocupo com o futuro dos meus filhos,
dos meus netos [...]. A comunidade vai perdendo seus costumes, sua
cultura, suas crenças, porque, hoje nós vemos muitos tendo que sair
de suas comunidades para poder ir para mineração trabalhar para se
manter. De um lado a mineração dá uma facilidade porque ela dá um
emprego, mas do outro ela tira. Ela tira a pessoa do seu habitat social,
cultural. (Informação verbal).
Segundo os comunitários, um dos primeiros impactos causados por todo o processo
envolvendo a ZCO está relacionado ao surgimento de diferentes interesses nas comunidades,
inclusive dentro do mesmo território, ensejando dissidências e desrespeitos entre os
quilombolas. “A mineração afeta a sociedade em geral, hoje a gente vê como está. Antes da
mineração chegar em Oriximiná, a vivência era bem amigável, todo mundo respeitava todo
mundo, todo mundo se conhecia” – relatou uma das moradoras mais idosas da comunidade.
Diante da possibilidade de avanço das atividades minerárias e o consequente desmatamento
de áreas na Flona, eles estimam o aumento da pressão sobre o uso dos recursos naturais do
lago do Juquiri Grande e adjacências.
Lá [outras comunidades] eles estão ficando sem alimento e daqui a
pouco nós vamos ficar sem alimentação aqui também. Aqui no Juquiri
Grande está sendo um centro de alimento do Moura, da Boa Vista.
Eles vêm de lá só colher as coisas daqui.
Olha, chateado a gente fica porque ninguém pega os peixes daqui
para vender. Aí vêm outras comunidades que vêm e pegam para
vender. A gente já conversou com eles e até esses dias eles estão
parados. Mas eles vão continuar.
Anos atrás foi diferente desse ano por causa que esse ano a invasão
já foi maior e a gente sentiu que os peixes estão diminuindo (...). Nos
outros anos a gente viu que nesse período já tinha peixe, mas nesse
ano, por causa das invasões que são principalmente à noite, a gente
vê que tem pouco. De noite a gente não vê quem entra, nem quem
sai. Eles vêm pescar com malhadeira, coloca a malhadeira e ninguém
vê. Acontece com o peixe e com a caça. No verão é com o peixe e
quando tem inverno, é caça. (Informação verbal).
Em paralelo à carestia, estimam o agravamento de problemas sociais.
Hoje em dia, com a vinda de muitas pessoas de fora [com] novos
comportamentos, vem o problema da violência. Caso a mineração vá
embora daí, muitos que vieram vão ficar e vão ficar no mesmo [que
nós], não vão ter de onde tirar, não vai ter mais emprego, não vão
poder caçar nem pescar, aí vão aumentar os crimes, os roubos [...].
Medo de violência, da prostituição. Tem aquelas mulheres lá no “45”.
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Aqui nessa área não existe essas coisas de prostituição, mas, se a
mineração avançar para cá, vai começar a aparecer como lá. Fora as
doenças que o povo de lá de fora vem com doença feia e vem
contaminar os outros para cá. (Informação verbal).
Alguns impactos como desmatamento e poluição são motivos de grande apreensão para os
moradores, que declaram já sentir reflexos negativos na qualidade da água por eles utilizada
para consumo, ocasionando doenças.
Uma coisa que a gente está com bastante medo é que queira ou não
vai contaminar nossa água e nosso ar. Quando a gente passa por lá
[Porto Trombetas] voa uma poeira que a gente fica com medo de
contaminação da água do lago e do ar. [...]. Aqui nesse nosso meio,
antes, era muito difícil ter essas doenças perigosas, agora com a
mineração e essa bauxita, apareceu doença que a gente nunca tinha
ouvido nem falar para cá. Principalmente problemas respiratórios...
Aquela poeira prejudica muito a vista da gente. Quando a gente vai
daqui para lá e o navio está abastecendo, aquela poeira fica voando
direto e quando cai no olho da gente fica muito irritado, parece que
tem um bocado de areia dentro do olho. Inclusive quando o pessoal
vai tomar banho no rio dá coceira. Para lá onde nós moramos, que tem
muito cauixi, não dá coceira assim! Tem uma coisa que me preocupa
que é a poluição desse rio, a gente anda no rio e é tanto do cocão,
sacola com lixo que jogam desses barcos e dessas lanchas e a
mineração tem um bocado a ver com isso. Ela [MRN] não manda
ninguém fazer, ao contrário, mas eles estão aí porque são funcionários
dela. (Informação verbal).
Segundo contam, o desmatamento nas áreas dos platôs acaba interferindo nas nascentes
dos rios, cabeceiras, e, consequentemente, espanta as caças. Além disso, relatam que a
constante movimentação no rio oferece perigo, incomoda diretamente na qualidade de vida e
prejudica a economia local ao afugentar pescados:
A maioria dos igarapés que a gente usa está acabando e isso causa a
diminuição do nível do rio [porque] a maioria das nascentes está sendo
destruída por causa da tirada das árvores [nos platôs]. [...] onde estão
tirando as árvores é perto de onde tem as nascentes.... Os animais
correm com tanto barulho. Fica mais difícil. A zoada me preocupa.
Antes, para a gente ver uma lancha era difícil. Agora, até para sair
[para pescar ou caçar] à noite é arriscado. (Informação verbal).
Segundo os moradores de Juquiri Grande, com a atuação mais forte das associações em
defesa do território, as comunidades do Alto Trombetas II tiveram mais visibilidade e maior
êxito nas negociações com a MRN. Agora, a empresa contemplou a comunidade com sete
postos de serviços, dos quais foram preenchidos quatro, através da Cooperboa – “nós
estamos plantando, trabalhando no roçado” –, além de dar-lhes acesso a vagas de cursos
profissionalizantes.
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Além disso, houve melhorias nas infraestruturas comunitárias, pois o Juquiri Grande foi
beneficiado com motor de luz, caixas d’águas para o centro comunitário e bombas para
captação de água do rio.
Olha, eles estão dando uma ajuda a mais para as comunidades.
Conosco aqui foi feito um projeto. Eles pedem uma ata com o que a
comunidade quer. A gente prepara uma ata e leva. Aí recebemos uma
máquina que que veio no primeiro pedido. No segundo, já vieram três
caixas d’água, três motores bomba. Tem uma aqui, uma no centro e
outra lá na casa desse chapa que chegou aí no porto. Ainda tem mais
uma que está vindo... nós estamos esperando agora para o dia 17.
Ainda tem uma etapa, ainda tem material que ainda não chegou todo...
A segunda etapa também ainda não veio todo. E agora estamos
esperando, a gente ganha tudo agora para o dia 17. (Informação
verbal).
A MRN, no âmbito de negociações com as associações locais, também ofereceu
Contudo, alguns projetos criados pela Mineração, acabam gerando conflitos entre as
comunidades pela forma como são distribuídos e divididos. Em Juquiri Grande, muitos alegam
que as informações não são compartilhadas igualmente com todas as comunidades,
creditando esta diferença à pouca proximidade que têm em relação à MRN.
Por um lado, reconhecem a intervenção positiva da empresa no que tange à educação e
saúde na região, maiores que a do próprio Estado, na percepção dos moradores: “Não é que
eu esteja puxando o saco da Mineração, mas quando a gente precisa dela, mal ou bem, é ela
que atende a gente”. Por outro lado, há muitas queixas nesses quesitos que estão
relacionadas ao tratamento diferenciado entre comunidades. O acesso ao hospital de Porto
Trombetas é, seguramente, o tema mais controverso, ainda que os moradores entendam que
não se trata de uma obrigação da MRN fornecer-lhes atendimento médico.
O que podia melhorar para gente era a questão da saúde. Não
melhorou quase nada, nada mesmo. É só quando a Fundação
Esperança vem que a gente vai ser atendido, passa um exame. O
pessoal do beiradão não vai para Trombetas, só corre pra Oriximiná.
Só quando está morrendo, aí eles atendem rápido [no HPTR]. [...]. É
porque esse problema aí é um apelo que a gente está fazendo à
Mineração para ela ter mais coisa [atenção] com a comunidade
ribeirinha. Se a gente não for cadastrado lá no Porto [HPTR] e for lá
ruim, eles atendem. Mas, se for pegar uma consulta, eles não
atendem. Quem tem mais acesso é o Boa Vista e o Moura porque lá
todo mundo é cadastrado e eles podem fazer o que eles quiserem de
exame e consulta lá. [...]. Não é que ela não preste, mas podia ficar
melhor para nós. Eu, que já fui atendido lá, eu não sei se eles fazem
um bom trabalho, mas eles atendem. Eu passei uma semana e pouco
internado lá. Eu não vou dizer que ela está fazendo tudo que eu
mereço, né, eu nem sei se eu mereço essas coisas. Mas eles fazem
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um pouco. As mulheres daqui às vezes ganham neném lá.
(Informação verbal).
Tabela 61: Matriz de impacto - Juquiri Grande
Impacto

Categoria

Abertura e aumento da circulação de veículos e Negativo
máquinas nos ramais

Magnitude
Fraco

Aceleração da urbanização

Positivo/
Negativo

Muito fraco /
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Muito fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Fraco

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Fraco /
Forte

Atração de jovens para o mercado de trabalho/evasão
escolar

Negativo

Médio

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Muito forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Muito forte

Aumento da Pressão sobre a Pesca

Negativo

Muito forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Fraco

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Fraco

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Forte
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Divergências entre a comunidade e o empreendedor /
dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo/
Negativo

Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Interferências na pesca

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Forte

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Muito forte

Perturbação por luminosidade (luz)

Negativo

Muito fraco

Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, banzeiro)

Positivo

Muito fraco

Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, arqueologia,
cultura em geral)

Negativo

Fraco

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição de Acesso e Uso do Solo

Negativo

Fraco

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Fraco

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Fraco
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6 JAMARI
Figura 108: Área de moradia na comunidade do Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Denominação: Jamari.
Localização e acesso: A comunidade Jamari localiza-se no Território Quilombola Alto
Trombetas II e ocupa ambas as margens do rio Trombetas. Na margem esquerda,
especificamente na área denominada “várzea”, entre o lago do Cabeçudo e o rio, a jusante
da Ilha do Jamari, ficam o centro comunitário e a maioria das moradias. As construções nessa
área são feitas em madeira sobre palafitas, dispostas linearmente e conectadas por uma
ponte erigida sobre as palafitas. Há algumas casas e uma escola na margem direta do rio, no
lago do Matari, para onde os comunitários pretendem transferir a sede da comunidade assim
que tiverem condições materiais para tanto.
O acesso à comunidade se faz por via fluvial e, dependendo da embarcação, leva-se de seis
a dez horas de viagem a partir de Oriximiná (MMA, 2006). Grande parte dos moradores possui
embarcação (canoa, bajara, rabeta, barco) para deslocamento próprio, dentro dos limites do
território e entre ele e as áreas quilombolas vizinhas. Jamari conta com um barco e uma lancha
comunitários, utilizados para o deslocamento às reuniões e eventos comemorativos em outras
comunidades; a lancha auxilia em casos emergenciais, relacionados principalmente à saúde.
O acesso tanto à comunidade quanto a todo o território deve ser previamente autorizado pelo
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ICMBio, devido à sua localização sobreposta por duas UCs. De Porto Trombetas até a
comunidade são 22,99 km de distância, o que se percorre em cerca de duas horas nas bajaras
que a maioria dos moradores utiliza para deslocamento.
Situação fundiária e sobreposições: Jamari é uma das comunidades do Território
Quilombola Alto Trombetas II que apresenta sobreposição com duas Unidades de
Conservação: a Flona Saracá-Taquera, na margem direita do Trombetas, e a Rebio
Trombetas, na margem esquerda. A comunidade, assim como as demais (Curuçá, Juquiri
Grande, Juquirizinho, Palhal, Moura, Nova Esperança e Último Quilombo), pleiteia a titulação
do TQ pelo Incra no âmbito de processos administrativos que remontam a 2004. Em 14 de
fevereiro de 2017 o Diário Oficial da União (seção 3, p. 1-2) tornou públicos o edital do Incra
que informa a tramitação do processo e concede o prazo de 90 dias aos interessados para
apresentação de possíveis contestação à regularização fundiária do referido TQ.
População: 21 famílias.
Segundo o coordenador da comunidade, Manoel de Nazaré (Zerão), a comunidade Jamari
conta, hoje, com 14 famílias que mantêm residência permanente no local, mais sete que
possuem casas, mas não vivem comunidade, estando a maioria delas habitando em Oriximiná
e Manaus. Considerando os residentes, o coordenador estima que a população atual é de 52
pessoas.

2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

15

60

16

56

13

66

24

52

58

17

Segundo o levantamento socioeconômico feito pela (STCP, 2014), Jamari foi uma das
comunidades do TQ que sofreu redução no número de famílias entre 2009 e 2014,
possivelmente devido à migração para cidades próximas. Em 2009 contava com 17 famílias;
em 2011, com 16; e, em 2014, com 13.
Quanto à composição da população local, prevalece a tendência de ocupação por pessoas
originárias da própria comunidade, conforme indicado em 2006 por levantamento feito pelo
Ministério do Meio Ambiente: então, 81,3% dos moradores provinham da própria da
comunidade, e 12,5% de outras localidades do município de Oriximiná (MMA, 2006).
Histórico de ocupação: Jamari é uma das comunidades mais antigas do TQ Alto Trombetas
II. Sua ocupação remonta aos primeiros fluxos do período de descenso do Trombetas,
quando, do relaxamento das expedições de recaptura até o término da escravidão no Brasil,
os mocambeiros desceram das cachoeiras para se fixar em áreas de navegação mais fácil.
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Uma das moradoras mais idosas do Jamari, Antônia Pereira de Jesus, relata que seus avós,
tendo saído de quilombos no rio Curuá, foram os primeiros habitantes locais, que teriam aberto
o primeiro roçado e construído as primeiras casas na comunidade.
No tempo que eles vieram de lá” do rio Curuá, “eles vieram corridos
com o negócio da escravidão. Eles vieram embora, foram pra
cachoeira, pra lá eles viviam. De lá que apaziguou aquela arrumação,
foi que eles baixaram, vieram ficar aqui. Eles sofreram muito pra poder
ter liberdade”. (Ecodimensão, 2013, p. 79).
Até hoje, moradores do Jamari, muitos deles descendentes dos Pereira de Jesus – família
localmente conhecida como Macaxeira – nutrem relações profundas e duradouras com as
demais comunidades dos TQs Alto Trombetas I e II. Há parentes seus em, praticamente,
todas as comunidades quilombolas do Trombetas (Ecodimensão, 2013b).
A fundação oficial da comunidade remonta ao final da década de 1980, quando da criação de
um núcleo de catequese em torno do qual se estruturaram as ocupações comunitárias e novas
formas de organização política para representar os interesses locais perante o Estado,
representado pelo então IBDF (atual ICM-Bio) e a Mineração Rio do Norte, que haviam
implantado na região duas UCs e um empreendimento minerário.
[...] a comunidade do Jamari, como as demais que integram o território
pesquisado, estruturou-se em concomitância com o processo de
construção da identidade étnica de quilombolas ou remanescentes de
quilombos no rio Trombetas, levado a cabo em finais da década de
1980 e início da de 1990, dinâmica social esta que se deu mediante o
contraste com as transformações e mudanças constantes ocorridas na
vida dos negros e nos espaços por eles ocupados, sobretudo a partir
da chegada do projeto de mineração no local e da instituição de duas
unidades de conservação sobrepostas às terras de pretos, como eram
antes denominadas (Ecodimensão, 2013, p. 48).
Jamari foi uma das primeiras comunidades do TQ Alto Trombetas II a se organizar
formalmente, visando obterem melhorias no local, principalmente uma escola. O primeiro
passo na organização foi dado com apoio da Igreja Católica e por intermédio de duas
moradoras, Maria Lucila Santos e Creuza.
Quando foi domingo à tarde, nós fomos pra lá, mais outra colega
minha, a comadre Creuza. Aí, reuni eles, convidei eles, falei pra eles
que a gente ia construir a escola, queria o nome das famílias, das
crianças todinhas, pra levar pra prefeitura. [...] Aí, eu disse: “Agora,
nós vamos baixar, ir lá em Oriximiná! Nós vamos à Igreja, falar pro
padre. Primeiro, eu vou levar essa lista aqui pro padre, pra ver o que
o padre vai falar pra nós.” Eu fui lá, falei com o padre, mostrei. Ele
falou: “Com quantas reuniões vocês estão?” Aí, eu falei: “Olha, padre,
nós estamos com cinco reuniões lá?” / “Fazem a celebração?” Eu digo:
“Nós fazemos a celebração!” Aí, ele disse: “Então, agora, me dê aqui!”
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Pegou o papel, escreveu e disse: “ Leva lá pro prefeito!”
(Ecodimensão, 2013, p. 77).
Manoel de Nazaré explicou sobre o registro: “Foi registrado como comunidade, mas só que
antes já era uma comunidade, não era reconhecido na igreja como uma comunidade, mas
desde quando moramos aqui já era uma comunidade” (informação verbal). Carlos José
Pereira, antiga liderança da comunidade, ratificou: “Tinha que registrar, ter um documento na
igreja para o padre saber. Todas as comunidades já existiam, mas só foram reconhecidas
enquanto comunidade depois do registro oficial” (informação verbal).
A difusão da noção de comunidade no Jamari se deu em meio às “dificuldades encontradas
no enfrentamento com os agentes do órgão ambiental, em razão das estruturas comunitárias
que foram edificadas pelos quilombolas” (Ecodimensão, 2013, p. 76). Maria Lucila Santos
narrou o processo:
Quando nós chegamos aqui nesse rio, o IBAMA era muito brabo com
o pessoal. Era o IBDF. Aí, eu falei com uma colega minha, uma prima
minha, a Antônia. Aí, ela disse: “Ah, mana, aqui nós estamos tudo
atrasados. Está vendo esses rapazes aqui? Não sabem nada. Não
sabem ler, não sabem escrever, não sabem coisa nenhuma. Nós
estamos com as madeiras pra fazer a escola e o IBAMA não deixa nós
fazermos a escola.” / “Então, nós vamos fazer uma escola!” / “Mas
como? Eles botam nós pra correr daqui. Se a gente for cortar um pau,
é capaz deles tocarem até fogo na casa.” / “Nós vamos formar um
grupo comunitário! Sabe como é? Um grupo comunitário é com a
Igreja. [...] Aí, eu disse: “Lá não tem escola, não tem nada, padre!”
Quando nós vamos saindo, eu e ela, lá vem o prefeito. Aí, eu chamei.
“Que tal, Lucila?” / “A gente estava indo lá na prefeitura contigo. Eu
trouxe um papel pra tu dares uma olhada. Eu estive lá com o padre...”
Aí, ele marcou: “Veio homem contigo? Então, meio dia vocês vão
pegar madeira lá na serraria.” Ele anotou, eu peguei a nota e entreguei
pra um compadre meu. No mesmo dia, ele foi lá pegar a madeira. O
barco não aguentou toda a madeira. Deixamos metade e subimos, aí
veio no outro barco; o barco da prefeitura veio trazer a madeira. Essa
madeira deu uma polêmica doida. Trouxemos a madeira, deixamos aí.
Começaram a armar a escola, o barracão da escola. Quando
começaram a armar, que já estava armado o barracão da escola, o B.
chegou lá, mandando parar com o barracão. Se não parasse, ia
mandar meter motossera, tocar fogo. Aí, lá vêm eles aqui: “Ai, está
dando problema! O B. disse que vai derribar a escola.” / “Ele não
derriba não! Vocês vão ver que não vai acontecer! Vamos levar pra
frente.” [...] Fomos lá na prefeitura, o prefeito disse que era pra fazer e
disse: “Não, eles não iam não!” Foi o começo de ter essas duas
comunidades aqui [Jamari e Curuçá]. (Ecodimensão, 2013, p. 76-77).
A estruturação da comunidade teve sequência com a edificação de outros espaços de uso
comum, com a realização de reuniões periódicas e organização coletiva para o
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encaminhamento de demandas aos órgãos públicos do município de Oriximiná, em grande
parte motivadas pelas restrições de uso da Rebio.
Em 2004, a comunidade do Jamari, juntamente com Curuçá, Juquiri Grande, Juquirizinho,
Palhal, Nova Esperança e Último Quilombo abriram o processo nº 54100.002185/2004-20,
visando à regularização fundiária do TQ Jamari-Último Quilombo junto ao Incra. Até então, a
comunidade do Moura pretendia constituir um TQ à parte. Em 2012 foram iniciados os estudos
antropológicos exigidos no processo de regularização fundiária, os quais foram concluídos no
ano seguinte. A partir de então, as comunidades supracitadas reconsideraram a proposição
de criação de dois territórios e acordaram a unificação do TQ Alto Trombetas II, integrando
Jamari-Último Quilombo e Moura, no âmbito do processo nº 54501.001765/2014-59. Em 14
de fevereiro de 2017, o Incra publicou o RTID desse território quilombola.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
Fim do
século XIX
1979
1985

1989
1989
2004

2013
2013

2014

2017

Evento
Formação dos mocambos do Alto Trombetas, intensificada na segunda
metade do século.
Descenso dos mocambeiros do alto das cachoeiras para as zonas mais
baixas dos rios e provável início da ocupação do Jamari.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Jamari.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) limitando o acesso à Rebio
Trombetas (INRC, 2014).
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Jamari.
Fundação da comunidade do Jamari.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamary-Último Quilombo junto ao
Incra.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado
pelo processo nº 54100.002185/2004-20.
Concessão da licença de operação no platô Monte Branco, incidente na
TQ Alto Trombetas II e explorado por moradores do Jamari para
extração de copaíba.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do TQ Alto Trombetas II (Moura, Jamari,
Curuçá, Juquirizinho, Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança e Último
Quilombo).
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no
Diário Oficial da União.

Organização social e política: A comunidade do Jamari é representada pelo seu
coordenador, atualmente o morador Manuel de Nazaré Ferreira Rocha mais conhecido como
Zerão. Ele intermedeia a negociação dos interesses comunitários perante associações locais,
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órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à comunidade. As
decisões e comunicações, dentro da comunidade, são tomadas principalmente no âmbito
dessa coordenação e em reuniões gerais.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Jamari é representada
pela ACRQAT. Esta é a titular do território pleiteado e, por sua vez, é filiada a Arqmo, a
associação que representa a maior parte das comunidades quilombolas do município de
Oriximiná.
Infraestrutura: A área residencial da comunidade Jamari está localizada em terras que
sofrem alagamentos cíclicos nos períodos de enchente, chamada de várzea pelos moradores
locais. Tal fato lhe confere a singularidade de ser estruturada em palafitas, em que passarelas
altas interligam as construções particulares e coletivas, tais como residências, igreja e
barracão comunitário.

Figura 109: Casas sobre palafitas no
Jamari.

Figura 110: Bar comunitário do Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Figura 111: Capela de Santo Antônio.

Figura 112: Barracão comunitário do
Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
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Quanto ao abastecimento de água, a comunidade possui um microssistema para retirada e
distribuição de água do rio para as edificações. Á água utilizada para as atividades
domiciliares e para o consumo são provenientes diretamente do rio, lago e igarapés e não
recebe nenhum tratamento.
Quanto à energia elétrica, a comunidade conta com um gerador de uso coletivo, movido a
óleo diesel, que é utilizado principalmente durante um período da noite. Uma rede
rusticamente instalada sobre postes de madeiras distribui a energia assim gerada.
Os resíduos sólidos produzidos na comunidade são queimados ou levados para Porto
Trombetas.
À exceção do centro comunitário que é equipado com barracão, alojamento, cozinha e bar,
existe apenas o campo de futebol como espaço de lazer disponível aos moradores.
No que diz respeito à ligação com centros urbanos, os comunitários do Jamari, como de todo
o território, acessam com mais frequência (pelo menos mensal) a cidade de Oriximiná para
utilizar serviços públicos, bancos e fazer compras. Eventualmente, recorrem a Porto
Trombetas para essas finalidades.
A comunicação na comunidade é feita apenas através de um telefone celular rural, que não
funciona regular e adequadamente.
Para o transporte dos moradores para reuniões e outras atividades de interesse geral, Jamari
conta com um barco e uma lancha – esta última, recentemente, doada pela MRN.
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Energia

Lixo

Gerador
Queimado
comunitário. ou levado
para Porto
Trombetas.

Água

Escola

Microssistema. Nível
fundamental
e nível
médio na
modalidade
EJA

ACS

Comunicação

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Não há.

Telefone rural.

Barracão
comunitário;
bar
comunitário;
e capela.

Campo
de
futebol.

Possui um
barco e uma
lancha.

Casa de
farinha.
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Educação: A comunidade do Jamari é atendida pela Escola Municipal de Ensino
Fundamental Santo Antônio, que atende a alunos de mais quatro comunidades do TQ Alto
Trombetas II: Palhal, Juquirizinho, Juquiri-Grande e Curuçá. Seu prédio, situado em área de
terra firme próximo ao Jamari e ao Curuçá, concedeu mais estabilidade e conforto aos alunos
que, antes, frequentavam uma antiga unidade erigida sobre palafitas no centro comunitário.
A escola dispõe de: banheiro com chuveiro e fossa sanitária; salas de diretoria, de professores
e de leitura, além de oito salas de aula; uma cozinha; um pátio coberto; poço artesiano e um
gerador de energia (censo escolar). Segundo a Semed, a escola foi inaugurada com
“bebedouro, armários, estantes, fogão, panelas e carteiras do novo modelo padrão do MEC,
além de equipamentos eletrônicos, como retroprojetor, computador e impressoras” (fonte).

Figura 113: Escola do Jamari.

Foto: Mateus Feitosa, 06/12/2016

Em 2016, o corpo discente era composto de 106 alunos (Semed, 2016) distribuídos em turmas
de educação infantil e de ensino regular fundamental até o nono ano, todas funcionando em
meio período (manhã).
O transporte dos alunos do Jamari e demais comunidades até a escola é feito por barcos,
sendo o serviço pago pela Prefeitura a cada comunidade em separado. No Jamari, a
embarcação transporta os estudantes do centro comunitário até a outra margem do rio, onde
se localiza a escola.
Uma das dificuldades de manutenção das crianças e dos adolescentes na escola é a
insuficiência da merenda escolar que é fornecida pela municipalidade, segundo Manuel de
Nazaré:
Olha, dá para 15 dias a merenda que vem lá de Oriximiná. Às vezes
nem leva isso porque vem pouco. Em dez, 12 dias as crianças já estão
299

só tomando mesmo aquele leite, sem nada.... Aí, só saem 12h45. O
moleque chega quase leso de fome, mas ele tem que aguentar, a
norma é essa. Eles entram oito e meia, e não tem condição de sair 11
horas. (Informação verbal).
No entanto, o maior impedimento à continuação dos estudos é que a prefeitura de Oriximiná
não disponibiliza o ensino de nível médio na região do Trombetas. Assim, como a maior parte
dos alunos que concluem o ensino fundamental não têm condições financeiras de migrar para
a cidade de Oriximiná, acabam interrompendo os estudos e ajudando as famílias nas
atividades produtivas.
O ensino de nível médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA foi
implantado na comunidade em 2014, com apoio da MRN e da Secretaria de Educação do
Estado do Pará.
Cursos profissionalizantes de mecânico e eletricista foram oferecidos em 2016 pela MRN em
parceria com o Governo Federal no âmbito do Pronatec, para o qual foram abertas duas vagas
para a comunidade do Jamari. As aulas aconteceram em Porto Trombetas, para onde os
quilombolas se dirigiram diariamente em lanchas fretadas pela MRN. Os formandos acreditam
que, após essa capacitação, terão mais oportunidades de emprego nas instalações da MRN,
uma vez que, segundo eles, esta é a proposta da própria empresa.
Saúde: Na comunidade não existe posto nem agente comunitário de saúde, e os moradores
locais recorrem, primeiramente, aos conhecimentos tradicionalmente aplicados ao tratamento
de doenças comuns como diarreias, vômitos, dores e febres. Para tanto, lançam mão de
plantas como: boldo, hortelã grande, sândalo, arruda, manjericão, amor-crescido, jambu,
hortelãzinha, caatinga, capim-cheiroso, japana, anador, pau-de-angola, cidreira, alecrim,
diabinho, cuandu, peão-roxo/branco, algodão roxo/branco, quebra-pedra, emenda-osso,
batatão, jucá, sena, alfazema, salva-de-marajó, jamacaru (mandacaru), piripiri grande e
pequeno, cipó-alho, mata-pasto e erva-de-são-caetano.
Em relação a serviços de atendimento à saúde, os comunitários do Jamari são contemplados
mensalmente pelo projeto Quilombo, que é desenvolvido pela MRN em parceria com a
Fundação Esperança. Os atendimentos são feitos no Curuçá, que é uma comunidade-polo do
projeto. No período de seca, porém, devido ao impedimento do tráfego de embarcações
maiores dentro do lago do Curuçá-Mirim, os atendimentos são realizados na própria
comunidade do Jamari, que passa então a recepcionar os vizinhos.
Em casos que não se resolvem pelos tratamentos tradicionais ou pelos atendimentos do
projeto Quilombo, eles recorrem, preferencialmente, aos serviços prestados no hospital e no
ambulatório mantidos pela MRN em Porto Trombetas. Como, à exceção dos casos de
emergência, esses serviços de saúde se destinam privilegiadamente aos quilombolas
previamente cadastrados pela empresa, das comunidades de Boa Vista e Moura, há muitas
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reclamações de frustração na obtenção do tratamento. A alternativa, então, é recorrer ao
hospital no município de Oriximiná ou até mesmo em Santarém, que integram o Sistema Único
de Saúde – SUS.
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais de referência da comunidade são
encontrados nas áreas de moradia e de uso (para pesca, caça, roça e extrativismo) do
território coletivo,. São eles: o rio Trombetas e seus lagos, furos (Furo do Cabeçudo), igarapés,
várzeas (varjas) e cabeceiras (Cabeceira do Ladrão) de rios e baixadas como a Baixa da
Égua; e as florestas, especialmente as áreas de extração de copaíba, castanha, andiroba,
palhas, cipós, madeiras, resinas e frutos.
Marcos edificados da comunidade: As principais edificações da comunidade Jamari são as
casas de moradia; o barracão, o bar e a cozinha comunitários; o sanitário do centro
comunitário; a capela de Santo Antônio; o campo de futebol; a cozinha de forno; o barracão
de alojamento; a casa do motor de luz e a escola Santo Antônio do Jamari.
Na esfera da sociabilidade local, os marcos mais importantes são o barracão, utilizado
principalmente para a realização de reuniões e festividades da comunidade, e a capela, que
reúne os comunitários para os cultos aos domingos pela manhã e abriga o santo padroeiro.
A igreja fica na área de várzea da comunidade, na margem esquerda
do Rio Trombetas, e por isso obedece ao padrão típico de construção
em madeira sobre palafitas para suportar as enchentes que alagam a
várzea. Dentro da igreja ficam a imagem do santo, que pertenceu ao
avô de Dona Antônia, e as bandeiras usadas em sua festividade, que
é realizada no mês de setembro. A herdeira do santo cumpre o ritual
diário de acender uma vela na igreja, sempre às seis horas da tarde
(Iphan, 2014, F11-09, p.42).
Há, ainda, as estradas abertas na mata, entre elas a que é referida como estrada da
Mineração, e as picadas, com destaque para a picada do Idelbrando, onde os comunitários
fazem acampamento durante a extração de copaíba.
Na paisagem local chamam atenção não só as palafitas sobre as quais se erigem as casas e
os espaços de uso comum, mas também uma longa passarela de madeira que interliga a
maioria das construções do centro comunitário. Essa passarela suspensa é a única via de
passagem para os moradores em períodos de cheia, quando as terras estão submersas. Nos
períodos de estiagem, a área de convivência da comunidade é a superfície de terra assoalho
das casas. Essa área edificada fica sombreada e arejada, no verão, e é onde os quilombolas
atam redes, transferem parte do mobiliário e realizam algumas tarefas domésticas.
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Figura 114: Áreas sob o assoalho de
casas do Jamari.

Figura 115: Áreas sob o assoalho de
casas do Jamari.

Foto: Suellem Esquerdo, 7/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 7/12/2016.

Outros pontos de referência: Ficam fora da comunidade do Jamari, mas são acessados por
seus moradores, com alguma frequência, lugares como: o entorno do Erepecu, a área
urbanizada de Porto Trombetas, os barracões das comunidades vizinhas e o centro
comunitário de Curuçá – para os atendimentos do projeto Quilombo.
Atividades produtivas e renda: A pesca, a caça, o extrativismo e a agricultura são os meios
de subsistência dos quilombolas da comunidade Jamari, que os desenvolvem conforme a
sazonalidade da floresta e das águas.

Figura 116: Pescados no Jamari.

Figura 117: Tucupi no Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.
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Figura 118: Vinho de bacaba no Jamari.

Figura 119: Plantação de mandioca no
Jamari.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 29/12/2016.

A agricultura é a atividade mais restrita, devido à insuficiência de terras adequadas aos
cultivos, já que a comunidade fica alagada por cerca de seis meses ao ano e tem áreas
sobrepostas por Unidades de Conservação sujeitas a regras impeditivas de uso. Dona Antônia
lembra que o plantio era mais favorável em sua juventude, pois a enchente não era tão
intensa.
De primeiro não era todo ano que a várzea ia no fundo. Mamãe fez um
bananal grande, nós comíamos banana que estragava. Ela tinha
laranja, fruta-pão, jaca... Dava muita fruta... Mas de uns certos anos
para cá, é todo ano que vai no fundo (informação verbal).
A agricultura é de coivara, isto é, de corte e queima, e envolve as fases de limpeza, derrubada,
queimada, plantio e colheita, além de períodos de pousio. Nos roçados da comunidade, a
mandioca é o cultivo mais importante. Dela se extraem subprodutos como tucupi, beiju,
tapioca, crueira e farinha, sendo esta última um item básico nas refeições dos quilombolas.
Plantada preferencialmente entre os meses de novembro e janeiro, para ser colhida entre
maio e julho, ela comanda o calendário agrícola da comunidade.
Cultivares
Abacate
Abacaxi
Abóbora
Açaí
Bacaba
Banana
Batata
Caju
Cana
Cará
Cebolinha
Chicória
Cupuaçu
Feijão
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Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mandioca
Manga
Mangarataia
Maxixe
Melancia
Milho
Muruci
Tangerina
A produção agrícola é voltada essencialmente para o autoconsumo, mas, eventualmente, a
comercialização acontece em pequena escala. Quando ocorre, o excedente é vendido na
feirinha de Porto Trombetas, mas são poucos os comunitários que dela se utilizam. Raras
vezes eles se dirigem à cidade de Oriximiná para o comércio, pois a distância e os custos de
deslocamento não compensam os gastos que a tarefa envolve.
Nas áreas residenciais, predominam as árvores frutíferas e os temperos. Há pés de muruci,
azeitona, cana, abacaxi, mari-mari, cacau, mangueira e mamão. Nas hortas se encontram
cebolinha, chicória, alfavaca, pimenta (malagueta, ova de aruanã, de cheiro), coentro,
cominho, tomate, pimentão, maxixe, patchouli e mastruz.
A caça é uma atividade prioritária no período de inverno, quando o acesso a áreas de florestas
é facilitado pela enchente dos rios e os animais estão mais gordos, porque dispõem de mais
frutos para se alimentar. Muitas espécies são apreendidas para alimentação, na maior parte
das vezes, e/ou retirada de banhas para diversas finalidades.
Apesar das restrições observadas nos limites das UCs, essa atividade é, ainda hoje, essencial
para manutenção da segurança alimentar das famílias do Jamari. Contudo, declaração
fornecida no ECQ por um morador do Jamari envolvido em trabalhos recentes da MRN, a
abundância de caça na região está ficando comprometida:
A caça está ficando meio difícil para o lado da mineração porque é
muita zoada e elas estão correndo. O movimento dela [da mineração]
está bem para cá, para o rumo do Monte Branco e nós só temos esse
mato aqui na frente praticamente. Aí nessa mata é cheio de
pesquisador fazendo trilha, andando de dia e de noite. Tem caça que
não se adapta bem, tem umas que se acostumam com a zoada
rapidinho. De primeiro aí dava muito queixada, anta... Hoje em dia elas
estão afugentadas, aparecem mais umas caças miúdas pela beira.
Mas as grandes mesmo, elas estão para outro rumo (informação
verbal).
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Animais
Anta
Caititu
Capivara
Cotia

Qualidades

Caititu-mambé

Cotiuaia
Irara
Cuamba
Cuxiú
Guariba
Macaco-prego
Onça
Paca
Porcoespinho
Quati
Queixada
Tatu

Bichos de pata
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Floresta
Terra firme, beiras de rio, roças
Várzea
Roças e beiras de rios, terreiros
de casa
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó
Igapó
Igapó
Várzea
Floresta
Floresta
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Tatu-bola
Tatu-canastra
Tatu-de-quinzequilos
Veado
Veado-branco
Roças e várzeas
Veado-roxo
Roças e várzeas
Veado-vermelho
Roças e várzeas
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais

Qualidades

Bichos de pena
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente

Aracuã
Arara
Jacamim
Jacu
Marreca
Mutum
Nambu
Pato
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
A pesca é outra atividade básica na vida dos moradores do Jamari. Embora seja praticada o
ano inteiro, ela é prioritária no período de verão, quando se dificulta o acesso a variedades de
caça.
Os instrumentos de pesca mais usados na comunidade são anzol, malhadeira, zagaia, arco e
flecha. As espécies de pescados mais visadas são expostas a seguir.
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Animais
Acari (bodó)
Apapá
Aracu

Aramaçã
Arari
Arauanã
Baiacu
Baruca
Bocó
Boto
Branquinha
(ou mocinha)
Canamorco
Cará

Charuto
Cujuba
Curimatá
Dourada
Filhote
Jacundá
Jaraqui
Jaú
Mafurá
Mandi
Mandubé
Mapará
Matupiri
Matrinchã
Mondrongo
Mossinga
Pacu

Peixe-agulha
Peixe-boi
Peixecachorro

Qualidades

Aracu-branco ou
cabeça gorda
Aracu-bari
Aracu-pau-denegro
Aracu-pintado

Cará-tinga
Cará-preto
Cará-disco
Cará-buceta
Cará-bandeira
Cará-tucunaré
Cará-moló

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lago (lama)
Lagos
Igapó
Igapó
Igapó
Igapó
Lago
Igarapé, igapó
Lagos
Lagos
Lagos
Igarapé
Rio
Cabeceiras e lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lago (lama)
Igapó
Rio
Rio
Lagos e igarapés
Lagos
Rio
Lago
Lago e rio
Rio
Lagos
Igarapé e igapó

Pacu-anhanga
Pacu-azeite
Pacu-brebe
Pacu-branco
Pacu-índio

Rio e lago
Lago, rio e igapó
Igapó
Beiras de rio e de igapó
Rio
Rio
Lagos e rios
Rio
Lagos
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Pescada
Piranha

Piracatinga
Pirapitinga
Pirarara
Pirarucu
Sarapó
Sardinha
Saranha
Saúna
Surubim
Tambaqui
Tamuatá
Traíra
Tucunaré

Rio e lago
Igapó e lago
Igapó e lago
Igapó e lago
Rio
Rio
Rio
Lagos
Igarapé
Lagos
Lagos
Rio e lago
Lagos e rio
Igapós e lagos
Poços
Lagos
Lagos
Lagos

Branca
Caju
Preta

Tucunaré-açu
Tucunaré-pinima

Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Entre a caça e a pesca é corrente a captura de determinados animais que não são
consensualmente considerados, nem como caça nem como pescado. São os quelônios e
répteis, também apreciados na alimentação.
Animais

Qualidades

Bichos de casco
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Igarapé

Cabeçudo
Caprega
Capitão-totó
Jaboti
Jabotiúno
Igapó
Jacaré
Igapó
Perema
Mata e igarapé
Pitiú
Igapó
Tartaruga
Igapó
Tracajá
Beira do rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Outra atividade econômica importante na comunidade do Jamari é o extrativismo. Os gêneros
extraídos são diversos, assim como suas destinações: alimentação, tratamentos de saúde,
comercialização, construção civil e produção de instrumentos de trabalho e utensílios
domésticos.
Espécies
Acari
Acariquara
Angelim
Alijianzeiro
Arapari

Madeiras
Finalidade
Produção de esteio
Produção de esteio
Construção de casas e
mobiliário
Lenha
Construção de casas (parede,
caibro)

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
307

Aroeira
Azeitoneira
Bacuri
Breu
Carvalho
Castanheira
Cedro
Cuiaraneira
Fava
Itaúba (itaúbaabacate)
Itaubarana
Jacareúba
Jutaí
Lacre
Louro (tipos: merda,
roda, imbaúba e
itaúba)
Maçaranduba
Maçarandubinha-doigapó
Manciará
Mandioqueira
Matamatá
Muiracatiara
Marupá
Munguba
Muruci-da-mata
Murapiranga
Muiracatiara
Paxiubinha
Piquiá
Pau-d’arco (amarelo
e roxo)
Ritangueira
Randeira
Samaumeira
Sapucaia
Seringueira
Sucupira
Sucuruba
Taquarizeira
Taubarana-do-igapó
Taxi (vermelho,
merda e branco)

Produção de tábuas e
confecção de móveis.
Lenha
Construção de casas
Construção de embarcações
Lenha
Lenha, tábuas e assoalhos.
Construção de casas e
mobiliário
Lenha
Construção de casas
Embarcações

Terra firme

Construção de barcos e esteios

Igapó
Igapó.
Terra firme

Produção de tábuas e pernas
mancas.
Construção de casa
Construção de embarcações e
casas.

Várzea
Terra firme e igapó
Terra firme
Igapó e Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Igapó.
Terra firme.

Terra firme
Terra firme

Construção de casas e
mobiliário
Construção de casas.

Terra firme

Confecção de móveis.
Construção civil.
Confecção de móveis.
Construção de casa

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme

Lenha
Produção de esteio

Igapó

Construção de casas (tábua
assoalho, caibro)
Produção de ripas
Construção de embarcações
Produção de esteio

Terra firme

Lenha

Igapó

Construção de casas e cercas
Produção de batelão
Construção de casas e
mobiliário
Lenha
Produção de esteio
Lenha

Terra firme
Terra firme
Terra firme

Várzea
Várzea
Várzea
Terra firme
Terra firme
Várzea
Igapó
Terra firme
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Tento-da-várzea
Tento-da-terra-firma
Umarizeiro
Uxirana
Virola

Espécies
Cipó-abiurana
Cipó-ambé
Cipó-cravo
Cipó-fogo
Escada-de-jaboti
Jacitara
Saratudo
Timbó-açu
Timbó-titica

Vende para MRN
(Reflorestamento)
Produção de tábuas de
assoalhos.
Lenha
Lenha

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato
Uso medicinal
Fornece água em expedições.
Ornamentos
Artesanato
Uso medicinal
Artesanato, vassoura, paneiros,
amarrar palha.
Mobiliário, amarração de cerca
e cobertura de casa

Tucumaí
Tucumã
Janari
Tucumã-açu

Várzea
Terra firme
Várzea
Igapó
Várzea

Ambiente de extração
Igapó

Terra firme.
Cabeceiras
Platôs
Terra firme.
Terra firme.
Terra firme.
Terra firme.
Terra firme
Terra firme

Os frutos colhidos na mata destinam, sobretudo, à alimentação.

Espécies
Açaí
Cupiú
Ananás
Azeitoneira
Bacaba
Bacuri
Buriti
Cacau-do-mato (cacaurana)
Caju-açu
Castanha
Cupuaçu
Curuí
Ingá (ingá-xixica e ingá-do-igapó)
Jará
Jauari
Jutaí
Muruci da mata
Pariri
Puruí
Taperebá
Tucumã e tucumã piranga
Uxi-coroa

Frutos
Ambiente de extração
Várzea e igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e igapó
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme e várzea
Terra firme
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Uxi-liso

Terra firme

Outros bens vegetais têm suas sementes, cascas, seivas e óleo tradicionalmente utilizados
para tratamento de enfermidades, devido as suas propriedades curativas, tendo algumas
delas valor comercial diante da aceitação na indústria cosmecêutica.

Espécies
Açaizeiro
Amapá
Andiroba
Barbatimão
Breu
Carapanaúba
Copaíba
Cumaru
Envirataia
Grajió
Jutaí
Laranjinha
Manaiara (ou
acapurana)
Piquiá
Piranheira
Preciosa
Saracura-mirá
Sucuba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Casca
Leite para uso medicinal
Terra firme
Óleo para uso medicinal
Igapó
Cascas para uso medicinal
Calafetagem
Terra firme, igapó, beira de
igarapé
Cascas para uso medicinal
Terra firme
Óleo para uso medicinal
Terra firme
Semente para uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal e defumação
Uso medicinal
Seiva para uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Várzea.
Óleo

Terra firme.

Uso medicinal
Leite para uso medicinal

Terra firme.

Entre todas as atividades extrativistas merece destaque a coleta da castanha-do-pará, que é
usada para autoconsumo e comercializada na cidade de Oriximiná ou para atravessadores
que a compram na própria comunidade, constituindo-se um dos principais produtos da região.
Na reunião geral do ECQ na comunidade, um morador declarou:
[A venda é feita] para esses atravessadores que vêm de Oriximiná. Se
pudesse vender direto numa paragem, a gente teria mais lucro, era
mais caro. A gente vende em caixas de 42 litros [cada]. Hoje o preço
da castanha está 100 reais a caixa, mas é porque não tem; se tivesse,
não estava esse preço. Só cresce o preço quando não tem; quando
tem, baixa. Se tivesse uma cooperativa para comprar diretamente
essa castanha, a gente tinha mais lucro (Informação verbal).
Nessa atividade, os moradores do Jamari recorrem aos castanhais situados no TQ Alto
Trombetas II, segundo Manuel de Nazaré: “Olha, bem dizendo, todos os homens extraem a
castanha no Juquiri, aqui mesmo no Cabeçudo e no Erepecu, é o castanhal que a gente
trabalha” (informação verbal). Ressalta-se que a entrada nos castanhais é feita mediante
autorização prévia do órgão fiscalizador, o ICM-Bio, que, a cada safra anual, emite um
documento de permissão e controle da presença dos extrativistas na Rebio, chamado na
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região de papeleta, como explicou Manuel: “Todo ano a gente pega, mas esse ano não tem
a castanha; só tira a papeleta quando tem castanha” (informação verbal).
Na esteira do comentário do coordenador da comunidade, outros moradores indicaram que,
no passado, era certo que todo mês de janeiro haveria abundância do fruto. Todavia, a
diminuição gradual da produção das castanheiras vem sendo notada. Segundo um deles, “a
castanha está com cinco anos que não dá”.
Outra atividade bastante importante é o extrativismo da copaíba, que gera renda para grande
parte das famílias do Jamari. Para a comercialização da copaíba, a comunidade do Jamari
fez parceria com a comunidade Curuçá, a qual participa de um projeto junto ao Imaflora. Essa
parceria ajudou a incrementar a comercialização do produto e, por conseguinte, renda local,
como relata Manuel:
Para nós está até bom, porque veio ter mais valor, aumentou mais o
preço. A gente vendia para esse pessoal em Oriximiná, no máximo era
dez reais que eles davam no litro, e, agora, a gente está vendendo de
34 [reais] o quilo. Melhorou muito, a gente não tem mais essa despesa
de levar para Oriximiná, essas coisas. Pega uma quantidade, leva
para o Marquinho [morador do Curuçá], ele pesa e paga a gente. Paga
na hora, quando está com dinheiro; quando não, ele: “Olha, tal dia
chega o dinheiro”. A gente deixa a copaíba lá, chega o dinheiro e ele
vem trazer (informação verbal).
Uma das principais áreas de extração de copaíba é o platô Monte Branco, onde as atividades
da MRN estão em curso desde 2013, quando lhe foi concedida a Licença de Operação no
local. Contudo, para a permissão de exploração da área, a MRN teve que elaborar e executar
um inventário das copaibeiras existentes na área. Apesar de comunitários terem trabalhado
nesse inventário, extrativistas da comunidade se queixaram, na reunião realizada para
debater o ECQ, de que ainda não têm compreensão do objetivo desse inventário, tendo em
vista que ele gerará números e o mais importante – a copaibeira –, de qualquer maneira, está
sendo suprimida, gerando angústia e preocupação aos copaibeiros.
Estão tirando nossa copaíba lá na Serra no Monte Branco... já está
quase tudo sendo derrubado em cima do platô e lá não está quase
sendo feito inventário 100% para ver quanto que tinha de copaibeira.
E o que que eles vão fazer? Nunca eles falaram para nós o que eles
vão fazer, se vão pagar, se vão plantar outras. Então, não tem certeza
do que que está acontecendo, não está uma coisa bem firmada
(Informação verbal).
Os quilombolas do Jamari também são contemplados em ações de responsabilidade social
da MRN que impactam na economia local. Em parceria com o Museu Emílio Goeldi, a
mineradora incentiva, desde 2013, a produção do artesanato em cerâmica.
O projeto de Educação Ambiental e Patrimonial (PEAP) é
desenvolvido em paralelo ao salvamento arqueológico feito pela MRN
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antes das áreas serem mineradas. Além de valorizar e contribuir com
a preservação dos conhecimentos tradicionais, o projeto ainda
estimula práticas educativas e a gestão de empreendedorismo, dando
autonomia aos negócios desenvolvidos pelas comunidades a partir do
artesanato
(Disponível
em:
http://www.mrn.com.br/ptbr/comunicacao/noticias/paginas/educacaopatrimonial.aspx. Acesso
realizado em 18 de fev de 2017).
Para o trabalho de cerâmica, os quilombolas se utilizam de argila buscada na cidade de
Oriximiná, próximo a uma olaria denominada Aruriá, e de cinzas de caripé obtidas na própria
comunidade, como relatou Esmeralda Fernandes:
Limpa, pila o barro todinho, aí passa numa peneira o caripé para ficar
bem fininho. O caripé é uma casca de uma árvore. A gente tira aquela
casca, traz e põe para queimar, faz uma fogueira e deixa queimar para
ficar só aquela cinza. A gente pila bem aquela casca queimada e fica
só o pó (informação verbal).
De acordo com moradores, o projeto de artesanato em cerâmica ensinou muitas pessoas a
trabalhar com a modelagem do barro, recuperando uma prática que era usual na região antes
da chegada massiva de utensílios de metal, plástico e vidro. Segundo Antônia Pereira: “no
tempo da minha mãe, eles faziam forno, faziam pote, torrador grande para torrar café, faziam
caçambinha para botar água, tudo eles faziam bem gitinho mesmo (informação verbal).
Outro projeto, mais recente, foi o de incentivo à produção de biojoias, envolvendo duas artesãs
contratadas pela MRN fora da comunidade para dar oficinas às mulheres do Jamari. Após a
fase de oficinas, contudo, o projeto não teria avançado. Segundo o coordenador da
comunidade, Manuel, as mulheres não o aceitaram muito bem, em comparação com o projeto
de produção de artesanato em barro.
Elas não gostaram muito porque esse [projeto] da biojoia tem que estar
no mato coletando semente e elas não são muito chegadas... Não é
que nem o barro, que a gente vai, traz, deixa mesmo dentro de casa e
elas ficam no cimento [se referindo ao ambiente da oficina ou de casa].
Se eu chego lá, só fazem queimar a casca do pau, pilar e misturar, é
o serviço mais manso que tem. Mas, para estarem lá pelo mato, às
vezes longe, aí elas não [gostam] (Informação verbal).
Em entrevistas feitas durante as pesquisas de campo do ECQ, foi dito que o projeto de
artesanato em cerâmica e biojoias não recebeu mais incentivo após as oficinas. “Quando era
época da Regina, nós íamos, ela fazia exposição lá [Porto Trombetas]. “Quando tinha aqueles
eventos lá, exposição, a gente ia vender, mas depois que ela foi embora nunca teve para nós”
– disse a moradora Dilma Fernandes (informação verbal). Ela queixou-se, também, de não
ter estrutura para estocagem e das dificuldades de comercialização de peças: “Olha, a gente
faz, entoca aqui nas nossas casas, quando aparece um aí, às vezes, compra” (informação
verbal).
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A situação atual, conforme declarações feitas na reunião geral do ECQ, é de que “o projeto
da cerâmica começou com dez mulheres, agora só tem quatro porque não gostaram, acharam
que não teve lucro” (informação verbal). A explicação, dada por uma moradora, é que: “Não
tem lucro nenhum, a gente não vende! Tem um monte de peça aí, mas não tem para quem
vender” (Informação verbal).
Além das atividades acima mencionadas, a comunidade tem seu sustento complementado
por benefícios, aposentadorias e programas governamentais como o Bolsa Família.
Principais referências culturais: As principais expressões culturais do Jamari convergem
na festa de Santo Antônio, o padroeiro da comunidade, que se realiza anualmente no dia 24
de setembro. Porém, essa celebração já foi realizada em junho e em agosto, de acordo com
Antônia Pereira, filha do criador da festa:
Ele começou a fazer em junho, mas é que em junho não deu certo,
teve briga nessa festa. Os antigos tinham essa arrumação, se eles
fizessem no primeiro ano e não desse certo, no outro ano eles já
trocavam a data para outro mês.... Aí ele trocou para fazer em agosto,
e agosto também não deu certo. Ele trocou, fez em setembro, aí deu
certo. Ele morreu fazendo. Caísse na semana, caísse no domingo,
caísse no sábado, a festa ainda saía. Quando ele começou a fazer
essa festa, o único filho que ele tinha era o Lucas, era o mais velho,
depois ele foi tendo nós, e ele sempre festejando. A mulher dele
morreu, ele deixou passar um ano, no outro ano ele continuou a fazer.
Era muito fazedor de festa... dava muita gente (Informação verbal).
De acordo com o INRC (Iphan, 2014), os festejos teriam se iniciado em 1961 em pagamento
de uma promessa feita pelo senhor Antônio Macaxeira ao santo de seu mesmo nome, cuja
imagem, até então, pertencia ao seu avô. Em entrevista concedida ao ECQ, sua filha Antônia
Pereira narrou:
Esse Santo Antônio era do avô dele, é do tempo dos antigos mesmo.
Ele não é barro, ele é um pau. Dizem que ele é cedro, ele é bem
maneirinho. Ele é padroeiro da comunidade de muitos tempos já. Ele
[Antônio Macaxeira] se atirou com uma bala. Ele estava limpando o
rifle, aí a bala disparou na mão dele. Dizia ele que inchou muito, da
mão até no meio do braço. Mãe ele não tinha mais, já tinha morrido,
aí quando foi um dia ... ele viu o Santo Antônio, pegou, botou na palma
da mão dele e se apegou com ele, fazendo a promessa. Se [o santo]
ajudasse e com 15 dias ele subisse no igarapé, empurrando a canoa
no varjão, quando ele saísse do tento, o pai dele ia pedir para o seu
avô o santo, mandar limpar e tratar dele. Aí, foi quando com 15 dias
ele subiu o igarapé sem sentir nada. Quando ele voltou, ele pediu para
o avô dele. O avô disse: “Meu filho, leve”. Aí, ele agarrou, pegou o
santo, foi para a cidade, mandou limpar e ficou. (Informação verbal)
Dessa feita, Antônio Macaxeira herdou uma imagem do santo e, a partir daí, construiu-lhe
uma capela e seguiu realizando a festa todo ano: “começou a festejar o santo e morreu
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festejando” – disse Antônia. Assim, “o santo virou padroeiro da comunidade. Não teve jeito,
era o destino dele” – completou ela.
As festas promovidas por seu Antônio eram muito frequentadas e valorizadas na região. Todo
o seu esforço para produzir festas de boa qualidade é lembrado até o presente na
comunidade, como se depreende da declaração de Lúcia Clemente ao Inventário de
Referências Culturais dos Quilombos de Oriximiná:
Desde 61 que eu me lembro dele (Seu Antônio Macaxeira) fazendo
essa festa. Ele trabalhava, juntava o dinheiro, comprava o rancho pra
essa festa. Chegava no tempo dessa festa, ele saía. Não tinha negócio
de ‘eu vou pedir pra prefeito’, ‘prefeito vai doar a despesa’. Não! Era
tudo por conta do festeiro mesmo. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 15).
Os quilombolas são unânimes em afirmar que as “festas de antigamente” eram financiadas
inteiramente pelos festeiros com a ajuda voluntária dos moradores, que doavam itens para o
preparo das refeições servidas no evento. A comida e a bebida, independentemente do
número de participantes, eram distribuídas gratuitamente.
Depois da morte de Antônio Macaxeira, sua filha Antônia Pereira tornou-se responsável por
preservar a tradição da família, tendo se tornado a pessoa de referência da festa de Santo
Antônio na comunidade. Atualmente, ela mantém a festa junto com parentes, contando com
apoio da Prefeitura, da MRN e de devotos e moradores do Jamari e de outras comunidades.
Contudo, dona Antônia explica que ajustes foram necessários nos ritos de comensalidade da
festa:
Só é vendido a bebida, porque também não dá para a gente dar pois
sai muito caro. Mas o resto tudo é dado: é café, comida, tudo... Ele
[seu Antônio Macaxeira] sempre dizia para nós: “Olhem, meus filhos,
a promessa é minha. Quando eu morrer a promessa acaba porque a
promessa era minha. Mas aquele que quiser festejar, festeja, mas a
minha já terminou”. (Informação verbal).
Apesar das mudanças, Antônia Pereira tem conseguido preservar características
consideradas centrais da festa:
Tem o círio do santo. Ele faz em cima do mar [rio]. Ele vai pra capela
dele, lá tem a ladainha dele. Assim: o santo dentro do motor (barco)
com as bandeiras armadas, o rezador, o caixeiro e os foliões cantando.
Em cima do mastro estão rodando, aí de fora vem por aqui, vai por ali,
até quando dá seis e meia, sete horas da noite, ele faz o encosto. Faz
aquele negócio que chama barquinha. Solta aí no rio aí de água baixa
pra ir (Iphan, 2014, F11-09, p.15).
Outra referência cultural da comunidade são as histórias de encantados como a Matinta
Pereira:
A Matintaperera, por sua vez, afugentou caçadores em muitos locais.
A gente não enxerga ela, ela é invisível, ela é invisível igual gás, gás
que dá pra cozinhar aquela comida dura, mas a gente não enxerga.
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Esses bichos são perigosos – explica Iranilson, do Jamari (Iphan,
2014, F11-09, p.59).
A crença em entes míticos como os encantados, comum na cosmologia amazônica, de
alguma forma, ajuda a regrar relações de respeito para com os seres da natureza, tornando
sagrados lugares como igarapés, lagos e a própria mata, de onde os remanescentes de
quilombo extraem e adquirem a alimentação para sobrevivência.
Na vida cultural da comunidade há o costume de comemorar o Dia das Mães, o Dia das
Crianças, o Dia da Consciência Negra, o Dia da Pátria, entre outras datas do calendário local
e nacional. Há, ainda, torneios de times de futebol e festejos a eles associados, que envolvem
visitas intercomunitárias e eventos promocionais como bingos e rifas.
Conflitos socioambientais e outros: A comunidade do Jamari vivencia conflitos
socioambientais relacionados, principalmente, às Unidades de Conservação instaladas no
território quilombola (Floresta Nacional Saracá-Taquera e Rebio Trombetas) e às operações
de mineração de bauxita, recentemente iniciadas no platô Monte Branco, onde os moradores
extraíam óleo de copaíba para vender.
Os problemas relativos às UCs remontam ao IBDF e atravessam as gestões do Ibama e do
ICMBio, e são agravados pelo fato de o território não ter sido titulado.
Eu vou lhe falar o maior problema nosso aqui: o nosso maior inimigo
é o ICMBio. Mas por que eu lhe falo isso? Porque a gente nunca tinha
chegado junto numa mesa e: “Vamos discutir o assunto, vamos
resolver esse problema que está prejudicando nós?” Está certo, o
ICMBio faz a parte dele, porque é a lei que tem que fazer. A gente
pode não ficar gostando, isso é lei, é o Governo Federal que autoriza,
então, queira ou não queira, não tem jeito, a gente não tem nada para
dizer: “Isso aqui nós não queremos porque é nosso”. Então, a gente
está na batalha para conseguir dizer: “Olha, isso aqui é nosso,
ICMBio”. A gente pode até dizer, mas não tem papel, preto no branco,
não tem! Pelo tempo que a gente mora aqui é para gente poder dizer:
“É meu! É meu! Eu sou dono”, mas não é! A gente sentou com o
ICMBio e conversamos: Vamos resolver esse problema porque vocês
estão quase fazendo as pessoas leso. Por que, já pensou? A gente
não podia atravessar para o outro lado, você via chegar o órgão em
cima, tomava a casa e pintava o sete. De uns certos tempos nós fomos
tentando entender eles e eles entendendo nós, porque isso aqui é
nossa cultura. (Informação verbal).
Parte dos quilombolas do Jamari afirma que a preservação dos recursos naturais é
necessária, mas não pode tolera conviver com as restrições de exploração dos recursos para
subsistência, como pescado, caça, palhas e madeiras.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Para ponderar os possíveis impactos
socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, os moradores do
Jamari fizeram referências às experiências adquiridas no âmbito do Inquérito Civil iniciado em
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2012, frisando mudanças positivas no curso das negociações com a empresa, e ao que
observam nas comunidades vizinhas a Porto Trombetas.
Um dos pontos destacados foi o nível de organização social a que chegaram as comunidades
quilombolas do Alto Trombetas, com consequências positivas diretas nas formas e nos
resultados dos diálogos com a mineradora. Para os moradores, esses diálogos são recentes
e motivados pelo interesse dela de explorar terras que podem vir a ser tituladas em nome dos
quilombolas.
Antes, a Mineração chegava numa paragem, se ela se
agradasse ela dizia: “Vou fazer isso aqui”. E lá ela fazia o que
ela queria, hoje não, mudou o sistema de trabalho. Ela já vai na
comunidade, porque vem o dinheiro... agora ela já traz para as
comunidades vai escolherem o que querem comprar, só não
pegam o dinheiro. A mineração faz a compra e devolve para a
comunidade, aí a comunidade se reúne. “Olha, a gente quer
comprar tal coisa”. Aí, faz o documento e leva para a Mineração,
lá eles fazem o pedido. Quando chega, eles vêm trazer para a
gente, entrega na comunidade. Isso está com um ano e pouco
que começou. (Informação verbal).
Por meio das negociações, as comunidades dos TQs Alto Trombetas I e Alto Trombetas II
têm obtido melhorias em termos de infraestrutura. Assim, o Jamari recebeu bens como uma
lancha para transporte de comunitários e lideranças, peças para o conjunto do motor náutico
e materiais para construção de uma cozinha comunitária, além de panelas de uso industrial.
Essas aquisições foram definidas coletivamente tomando-se como base um recurso em torno
de 23 mil reais para cada, que a mineradora passou a investir por biênio, desde 2014. A
empresa exige que as definições dos investimentos sejam feitas encaminhadas por escrito, e
uma liderança da ACRQAT se encarrega de levantar orçamentos dos itens solicitados.
Para nós mesmos só chegou uma lancha, um motor de centro e
duas panelas grande, que foi o que a gente pediu. O primeiro
pedido de 2014 chegou. Agora, esse de 2016 ainda não chegou.
Nós pedimos um motor de luz, motor bomba e um forno elétrico
para farinha. Só que ainda vai sobrar um dinheirinho, nós vamos
tornar a reunir, ver o que vai comprar de novo, até liquidar. Só
que esse pedido de 2016 só vai chegar em 2017. O primeiro que
veio foi 21 mil, mas era 23 mil, mas ficou 22 mil porque cada uma
comunidade tirou mil reais para comprar uma lancha, um [motor]
15 para andar nas comunidades; tem reunião, aí pega a lancha.
Como é de dois anos, em 2017 vai entrar mais 23 mil, aí uma
parte, dá quase 47 mil todo o valor do dinheiro. Em 2014 fizemos
o primeiro pedido, em 2015 chegou; agora fizemos em 2016, em
2017 chega o pedido, é assim. Não é que seja a Mineração que
demore para comprar, são as comunidades que demoram para
fazer o seu documento para fazer o seu pedido. Enquanto não
chegar o de todo mundo, ela não faz nada. Quando chega o de
todo mundo, ela vai lá e faz a compra. Às vezes ela faz a compra
de todo mundo e chega de duas comunidades, aí fica
esperando. O que mais atrasa é porque as lojas que fazem essa
venda para a gente são muito devagar. Às vezes, elas dão uma
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nota, isso aqui é o valor, é tanto, a gente vem embora. Não
demora lá vem outro valor, já aumenta o preço. O Marquinho que
pega esse orçamento de todos, aí ele vai distribuindo nas
comunidades, fica caro mesmo. (Informação verbal).
A doação anual de dois mil reais para a realização da festa de Santo Antônio também foi
lembrada entre as concessões feitas pela empresa: “A gente compra só comida. Esse ano
nós compramos dois bois”.
Ainda entre os pontos positivos da relação com a MRN são citados projetos já concluídos,
como o de piscicultura, que, segundo os moradores do Jamari, “não deu muito certo” e outros
em andamento. São eles: o projeto Quilombo, na área da saúde; o desenvolvimento de
artesanato de biojoias como forma de apoio à cultura local e geração de renda; e o inventário
de copaibeiras do platô Monte Branco, que, além lidar com uma espécie de alto valor
comercial e simbólico para a comunidade, também complementa a renda familiar.
A gente também trabalha no projeto da copaíba, que é o velho
Antenor que vem, de dois em dois meses, fazer esse trabalho
com a gente. O projeto é com a mineração; é do velho Antenor,
só que a mineração que é a responsável por tudo. Nesse projeto
a gente faz o inventário da copaíba, chega no mato, faz aqueles
picos: mil, mil e duzentos, mil e quatrocentos metros. Ele ajunta
negócio de sete pessoas e mete dentro da estrada para fazer o
inventário. Nós somos 14 que trabalham lá, mas é dividido em
quatro turmas, cada turma faz um trabalho, mas é só na copaíba
mesmo. Nós estamos fazendo aqui do Monte Branco ainda,
ainda não passou para o Cruz Alta. Acho que está com três, já
vai pra quatro anos e a gente ainda não conseguiu rodar ela [a
serra]. Dois meses trabalha o Jamari, e depois vem o pessoal do
Curuçá, assim que a gente trabalha. A gente não faz
levantamento de outra coisa. Não tem prazo para terminar,
porque a gente começou já vai para quatro anos, e agora que a
gente tá chegando aqui na frente, que pega os 22 km. Aa gente
vai aqui por terra, tem mais de uma banda dela. Eu acho que lá
para 2020 talvez a gente finde o trabalho. Quando a gente
termina, para de trabalhar dez dias, a Mineração paga para cada
um essas diárias, aí vão as 14 pessoas. Quando é no último dia,
de tarde, eles vão lá com o dinheiro, pagam na hora. (Informação
verbal).
O projeto de inventário das copaibeiras permite a inclusão de nativos da comunidade que
migraram em busca de trabalho, e que têm, então, a oportunidade de rever o lugar de origem.
Uns estão em Oriximiná. Às vezes vão para lá, levam o filho para
terminar de estudar e ficam morando para lá, mas aí, de vez em
quando eles voltam na comunidade, eles vêm ajudar nesse
trabalho de dez dias da copaíba que a gente trabalha lá para o
Monte Branco. A gente chama eles porque são da comunidade,
aí cada mês a gente chama um, dois para trabalhar, vai
revezando, é assim que faz, porque não tem condição de pegar
todas as pessoas. (Informação verbal).
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No que tange aos possíveis impactos negativos do empreendimento, o desmatamento dos
platôs da ZCO e a poluição dos ambientes do entorno alarmam a população do Jamari. Os
moradores lidam com expectativas de diminuição da renda familiar, com retração da economia
local, como já alegam perceber em relação à perda das copaíbas do platô Monte Branco. Para
esses impactos, esperam formas de compensação das finanças domésticas.
Eu acho que tem que ter um acordo para renovar a nossa renda,
porque nós não podemos ficar no prejuízo. Depois a Mineração
vai embora, ela não vai deixar nada de bem para nós. Negócio
de plantar ainda vai levar muito tempo, então tem que ter uma
recompensa para nós. A gente tem que pedir para a Mineração
aliviar metade do prejuízo que ela vai deixar. Salário ela não vai
dar para cada um da gente, então ela pode botar projeto para a
comunidade. Aí, a comunidade vai trabalhando e a Mineração
vai ajudando por fora com o que precisa. Aí a comunidade vai
ter como correr atrás e dizer: “Tu acabou com a minha renda,
então, eu quero que tu me reponha a minha renda”. Não pode
colocar toda, mas vai colocar aquela quantia que vai tapar o
prejuízo da comunidade. Se nós ficarmos calados, a Mineração
não está nem vendo o prejuízo. Ela vai tirar [bauxita] e, quando
acabar, ela vai embora e a comunidade não vai ficar com nada,
porque a comunidade não cobra, vai ficar olhando só o mato
virar e o minério sumir. (Informação verbal).
Com certeza, ela vai poluir, porque, se ela chegar no Cruz Alta,
com certeza vai passar aqui nos nossos igarapés aqui por trás.
A gente tem muito medo de poluir a nossa água, e vai afugentar
nossa caça, derrubar nossas copaibeiras que tem em cima do
platô, as outras árvores, madeira de lei, itaúba, tudo quanto é
madeira vai ser derrubada lá e vai prejudicar nós aqui mais tarde.
(Informação verbal).
Alterações da qualidade da água são estimadas, e os moradores entendem correr riscos com
a poluição da água de igarapés, como ocorreu no Água fria, que, segundo eles, “virou lama”.
Além dos prejuízos ao meio ambiental, eles visualizam um cenário de doenças e de prejuízos
nas atividades de pesca.
O igarapé está na cabeceira da serra [platô]. Vai trazer tudo, não tem
jeito. Vai chegar aqui na comunidade, porque o que vara para o rio,
ele desce. As doenças que a gente nem pensava que existia, estão
existindo, e no Boa Vista está acontecendo mais porque a água lá está
sendo poluída. Uma parte do igarapé do Água fria está saindo uma
água suja, é só uma lama do minério que está lá. Você pode chegar
lá na boca e entrar 50 metros que já vai sentir que aquela água muda,
passou daquela parte para lá, a água volta ao normal. Aí o pessoal
está sendo prejudicado, porque é tipo uma cabeceira que desce de lá
e toda aquela água suja cai dentro do lago, desce no igarapé e vara
para o rio, então, todos estão sentindo aquele impacto. Eu tenho um
primo, o Manduca, que ele pegou uma doença. O médico disse que
daqui para frente nós não vamos esperar outra coisa, é criança
nascendo deficiente, as pessoas vão morrer com essas doenças feias,
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esse negócio de câncer, as crianças vão nascer todas enroladas, é
dessa água, é desse impacto que está saindo. (Informação verbal).
Quanto à qualidade do ar, os moradores do Jamari temem impactos já apontados por
comunidades situadas em áreas próximas às minas em operação.
Já está impactando com certeza. Aqui a gente tem muito medo, pois
o pessoal fala para nós que a mineração, com essa secagem de
bauxita, que ela lava e depois ela tem uma secadora que ela sai aquela
poeira... E é verdade que primeiro era só lá perto da mineração que
ela caía, aquela poeira lá, mas para cá você sente que ela está
chegando para cá, que o vento traz. Já sente...Quem estiver lá em
casa, à tardinha, a gente vê como ela começa, ela aparece por aqui
logo. Eles [outras comunidades] falam que tem que ter muito cuidado
com essa poeira, ela é prejudicial à saúde. (Informação verbal).
O afugentamento da caça, relacionado ao desmatamento dos platôs, e a escassez de
pescados, devido à poluição da água e ao excesso de movimentação de embarcações, é
outro ponto de atenção destacada pelos moradores do Jamari.
As caças também, nós vamos ter problema com as caças porque elas
vão se afugentar, porque vai ser muita desmatação, o maior problema
nosso também. Hoje, aqui pela beira, só mesmo essas caças miúdas,
porque está sendo muita zoada na mata e elas estão se afugentando
sabe para onde... O peixe, a água fica contaminada, nós não vamos
ter o peixe. Vai ter, mas muito pouco, vai escassear tudo e quem vai
sofrer é a comunidade. A mineração não sofre nadinha porque ela não
vai ficar mesmo aqui, terminou o que ela quer, vai embora. (Informação
verbal).
Pressões sobre a cultura local e interferências no cotidiano e no modo de vida da comunidade
são estimadas a partir da observação da situação atual da comunidade de Boa Vista.
No Boa Vista eles não fazem roça, não trabalham com copaíba, com
castanha. A hora que aquela firma for embora de lá, eu não sei o que
vai ser deles. Ninguém sabe pescar, caçar. Aqui onde nós moramos,
no interior é fácil de ele [o jovem] aprender. Agora, se colocar ele para
lá ou para a cidade, aí fica difícil. Aqui, ele vai ver o tio, o avô dele, os
outros ensinam. Aqui, tem uns que não gostam, mas sabem fazer, é
diferente da outra parte que tem uns que não sabem.
Há sensíveis divergências entre a comunidade e o empreendedor quanto aos lucros gerados
a partir da exploração dos recursos minerais nas terras ocupadas pelos quilombolas:
Olha, eu acho que até vem piorando esse negócio de tanta empresa,
tanto recurso que tem aí e acho que até o atendimento [de saúde] que
ela dava melhor antigamente foi reduzindo. Acho que não está muito
bom. Ela faz alguma coisa, mas, ela cobra, ela joga muito para nós
que não é obrigação dela. Mas ela está tirando nosso minério, está
aqui dentro do nosso terreno e ainda diz que não é obrigação dela
(Informação verbal).
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Comunitários relatam, ainda, expectativas geradas pela perspectiva de atuação da MRN na
ZCO, destacando a possibilidade de impactos ambientais e socioculturais virem afetar
consideravelmente o modo de vida dos quilombolas do Jamari. O agravamento de problemas
sociais e relacionados ao consumo de álcool e drogas é esperado, bem como o aumento do
índice de DST, Aids e outras doenças.
A convivência da própria família vai ser prejudicada. Vai ser marido
largando mulher, mulher largando marido, isso vai ter... Filha vai ficar
rebelde com o pai. Muitas pessoas de fora vão chegar, não vai ser
gente daqui, vai ser ruim. Criança parando de estudar, que hoje em
dia já está meio difícil. Só de ter esse movimento já tem criança que já
está desistindo, não quer mais ir pra escola, aí vai ser pior. (Informação
verbal).
O acampamento que está previsto fazer é no Cruz Alta, porque vai
ficar longe para eles virem todos os dias ou de barco ou de lancha,
seja como for. Quando for fazer o alojamento que vai botar o pessoal,
aí que vai ser o problema porque o pessoal vai ter que descer para
beira. Tem comunidade próxima, tem criança, aí que vai ser o impacto
perigoso. Se tem impacto no Mãe Cué, é mesmo que ter aqui no
Jamari. É por isso que as comunidades não acharam por bem a balsa
ficar na ilha do Mãe Cué. Lá vai ter vigia para não ir canoa, a lancha
se não for das cooperativas? Não vai. Mas como não vai, não vai ter
bebida? Lá no porto tinha. O pessoal bebia em terra e vinha para a
balsa tudo porre. Como que lá que ia ter fiscalização? Criança não ia
lá para balsa? Ia! Mulher não ia lá? Homem não ia lá na comunidade?
Ia, a mesma coisa! Vai ter impacto de qualquer jeito. Essa coisa de a
pessoa fazer precisão [necessidades fisiológicas] no rio. Tem a balsa,
mas lá uma hora a pessoa [trabalhador da MRN] vai fazer no rio.
(Informação verbal).
O maior problema é a criança. Aquela balsa ali ia trazer impacto muito
grande, era até arriscado qualquer momento uma pessoa morrer
porque ela ia beber, ia sair para andar, porque ali não tinha quem
dissesse: “Não vai”. Da feita que o cara bebe uma dose, ele sai. Ia
para a comunidade, podia haver confusão, qualquer coisa ali podia
acontecer. Onde tem criança... a criança correndo com medo daquela
confusão... que criança, com qualquer coisa, ela se assusta logo
(Informação verbal).
Tabela 62: Matriz de impacto - Jamari
Impacto

Categoria
Negativo

Magnitude
Forte

Aceleração da urbanização

Positivo/
Negativo

Médio

Afugentamento da fauna

Negativo

Muito forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Abertura e aumento da circulação de veículos e
máquinas nos ramais
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Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Muito fraco

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Muito fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de jovens para o mercado de trabalho/evasão
escolar

Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre a Pesca

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Médio

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças

Negativo

Muito forte

Desmatamento

Negativo

Forte

Divergências entre a comunidade e o empreendedor /
dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo /
Negativo

Médio

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Fraco

Geração de emprego

Positivo/
Negativo

Forte

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Interferências na pesca

Negativo

Fraco

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco
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Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Fraco

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Fraco

Perturbação por luminosidade (luz)

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos e vibrações (zoada, banzeiro)

Positivo

Muito forte

Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, arqueologia,
cultura em geral)

Negativo

Médio

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição de Acesso e Uso do Solo

Negativo

Fraco

Retração da economia comunitária

Negativo

Muito forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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7 CURUÇÁ-MIRIM
Figura 120: Centro comunitário do Curuçá.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
Denominação: Curuçá-Mirim ou, simplesmente, Curuçá, como é mais usual. O nome da
localidade advém do lago homônimo em cujas margens ela se localiza.
Localização e acesso: A comunidade do Curuçá integra o Território Quilombola Alto
Trombetas II e se localiza no entorno do lago do Curuçá-Mirim, que fica na margem direita do
rio Trombetas.
A comunidade fica a 27,51 km de distância de Porto Trombetas, e o acesso a ela se faz por
via fluvial, através do rio Trombetas e do lago Curuçá-Mirim. Esses trechos são navegáveis
durante todo o ano, mas podem apresentar algumas dificuldades para a passagem de
embarcações grandes, ou até mesmo lanchas, durante as secas de verão; eventualmente
pode ser necessário passar para uma bajar ou canoa para, vindo do rio, entrar no lago.
Não existem rotas regulares de barcos de linha para a comunidade, dessa forma, muitos
moradores possuem embarcações próprias – geralmente canoas e bajaras movidas a motor
do tipo rabeta. Para transporte coletivo existe um barco comunitário.
Situação fundiária e sobreposições: Curuçá-Mirim é uma das comunidades do Território
Quilombola Alto Trombetas II, que inclui ainda Juquiri Grande, Juquirizinho, Jamari, Palhal,
Moura, Nova Esperança e Último Quilombo. O RTID desse TQ foi publicado em 14 de
fevereiro de 2017, em obediência à sentença que, em 2015, condenou a União, o Incra e o
ICM-Bio a concluírem em até dois anos o procedimento administrativo de identificação,
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reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelas
comunidades de remanescentes de quilombo Alto Trombetas I e II.
A solução desse procedimento tem sido postergada, assim como foi postergada a publicação
do RTID, concluído em 2014, devido à dificuldade de se chegar a consenso, entre os órgãos
federais, quanto às sobreposições do TQ com a Floresta Nacional Saracá-Taquera e a
Reserva Biológica do Trombetas. Em 14 de fevereiro de 2017 o Diário Oficial da União (seção
3, p. 1-2) tornou público o edital do Incra que informa a tramitação do processo e concede o
prazo de 90 dias aos interessados para apresentação de possíveis contestação à
regularização fundiária do referido TQ.
População: 22 famílias, de acordo com as pesquisas de campo do ECQ.
Abaixo, uma amostra da variação populacional da comunidade de Curuçá nos últimos dez
anos.
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

14

41

18

70

19

65

22

74

63

20

A estimativa do número de habitantes em 2016 foi estabelecida considerando-se a média de
3,4 indivíduos por família, deduzida dos levantamentos dos anos anteriores.
Comparados aos dados de 2006, os dados de campo atuais indicam que houve um
crescimento de mais de 50% no número de famílias residentes nessa comunidade,
acompanhado, por outro lado, da redução de 1,1 no número médio de indivíduos por família.
Quanto à composição da população, em 2006, em 2006, 30% dos moradores eram originários
de outras comunidades quilombolas do Alto Trombetas (Tapagem, Mãe Cué, e Jamari), e 5%
eram naturais da própria localidade.
Oriximiná é responsável por 20% dos comunitários. Maranhão,
Alenquer, Juriti, Jarauacá [comunidade quilombola do TQ Trombetas]
e Ceará totalizam 40% dos comunitários indicando uma grande
parcela oriunda de outros locais. Foi registrado também um percentual
de 5% de comunitários oriundos de comunidades indígenas. (MMA,
2006, p.113).
Histórico da ocupação: De acordo com o Relatório Antropológico do Território Jamari/Último
Quilombo (Ecodimensão, 2014), embora sua área seja ocupada há gerações por famílias
negras descendentes dos antigos quilombos dos rios Trombetas e Erepecuru, a comunidade
do Curuçá-Mirim só foi oficializada em 2005, a partir de um desmembramento da comunidade
do Jamari, da qual ela fazia parte até então.
A separação se deu em função de problemas internos ocasionados por dificuldades de
participação do grupo residente no Curuçá na gestão da vida comunitária do Jamari, dada a
distância física entre essas duas localidades. Tais problemas eram agravados pelas restrições
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de acesso e uso de recursos naturais da Rebio Trombetas, posto que o Jamari está sediado
em área sobreposta pela reserva, e pelas dificuldades que a sobreposição com essa UC
criava para acessar recursos e políticas públicas destinadas aos quilombolas.
[Jamari e Curuçá] separaram formalmente apenas no ano de 2005, em
função de discordâncias internas e com vistas a buscar melhores
condições de acesso a políticas públicas, notadamente as
relacionadas à educação, à habitação e ao fomento à produção
agroextrativista, dado que a comunidade do Jamari encontrava-se –
como até hoje se encontra – parcialmente estruturada nas imediações
da REBIO, o que muito dificulta a seus moradores o beneficiamento
por
políticas
sociais,
posto
que
obstaculizadas
pela
legislaçãoambiental vigente. (Ecodimensão, 2014, p. 80)
Em entrevista para o ECQ, a agricultora e artesã Deuzilene da Conceição contou o seguinte,
a respeito do processo de fundação da comunidade:
Desde o início, os descendentes dos familiares sempre moraram aqui,
era o Centro do Curuçá-Mirim. Não tinha comunidade, era só o Jamari
e eles continuaram participando para lá. Mas como a distância ficou
longa [em relação ao centro da comunidade Jamari] e a quantia do
grupo dava de formar uma comunidade, que tinha umas 12 famílias,
decidiram dividir. O pessoal se reuniu e eles começaram a trabalhar.
Tiveram alguns apoios, alguns patrocínios e formaram a comunidade.
Logo que começou, tudo era de palha. Alguns diziam que chamavam
comunidade da palha porque as casas, o barracão, tudo era de palha.
Agora já conseguiram melhorar mais, estão sempre querendo
melhorar mais porque sempre tem dificuldade. Aí conforme os filhos
foram crescendo, foram arrumando família, a comunidade foi
crescendo. Aqui é só família que mora: é tio, é pai, sobrinho, primo,
neto, é só família. (Informação verbal).

A comunidade do Curuçá-Mirim, então, erigiu sua sede nas margens do lago homônimo, com
apoio de representantes da Igreja Católica, tendo sido registrada no dia 08 de maio de 2005.
Segundo o Relatório Antropológico do Jamari-Último Quilombo (Ecodimensão, 2014), a
comunidade atendeu diretamente às orientações de um padre bastante atuante à época no
município de Oriximiná, como também ocorreu com os demais grupos espalhados ao longo
do Trombetas. A respeito do processo de formação da comunidade e do desmembramento
do Jamari, Antônio Marcos Duarte, morador e atual coordenador contou:
Pras comunidades se levantarem, nós tivemos ajuda do padre
Patrício. Antigamente, nesse rio, não se falava em comunidade. O
povo morava assim: morava uma família, família dos Macaxeira,
família dos Cordeiro, família dos Xavier, família dos Pires, era assim
que era chamado. E o padre andou fazendo esses trabalhos pra cá.
Fazia batizado, marcava os dias pra vim. Aí, ele começou a incentivar
o povo que fizesse comunidade, porque ele trazia sempre uns filmes
pra mostrar pro pessoal como era a vida de comunidade lá fora. E aí
foi juntando uns grupos de pessoas pra trabalhar. Ele abriu a porta da
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secretaria dele pra formar os trabalhos, aí foi formando esses
trabalhos. Comunidade, ele dizia, é uma união cristã. Falar em
comunidade é viver em comum. O que é viver em comum? Todo
mundo se juntar pra viver em conjunto. Quando a gente vive em
conjunto, você tem mais capacidade de conseguir as coisas. Então,
quando se fala em comunidade, já se fala no bem comum de todos.
Muitas vezes era assim: cada um morava em seu local. Quando foi
juntando as comunidades, foi formado igreja, começaram a fornecer
uns livros pra fazerem uns cânticos, na situação que está, e as
pessoas foram desenvolvendo. Aí, foi fundada a ARQMO também. A
ARQMO começou a dar essa ajuda, através da Igreja que começou a
fazer esse trabalho. Então, o padre Patrício fez tudo. Quando essas
comunidades se levantaram, aí foi levantando as outras. As pessoas
dizem: “Poxa, eu não conhecia essa comunidade, ela não existia!” É
nova assim: de reconhecida, porque, hoje em dia, pra você ser
reconhecido, você tem que fazer a comunidade e aí reconhecer aquela
comunidade na sociedade. Por exemplo, aqui. Essa nossa
comunidade foi registrada em 2005 na Igreja. É na Igreja que a gente
registra ela. A gente trabalhava ali no Jamari, por muito tempo
trabalhamos lá. Além de ser distante onde a gente está, é um local que
é numa varja, numa REBIO, e aí o povo não queria opinião da gente.
Os de lá só queriam fazer a opinião deles. A gente queria de um jeito,
eles queriam d’outro. Sempre não dava certo e a gente ia levando. O
que a gente falou? “Olha, gente, bora fazer o seguinte: pra ver se a
gente consegue alguma coisa...” Porque a gente conseguiu motor de
luz, com a prefeitura; conseguiu motor marítimo; conseguiu uma
escola pra lá, um barracão. Só que a gente vinha pra cá e não se
utilizava. Aí, a gente conversou com o pessoal: “Vamos ver se a gente
consegue levantar uma aqui!” E aí a gente se reuniu no dia 08 de maio
de 2005. Fizemos uma reunião aqui, todo mundo concordou e fomos.
A gente foi na Igreja, chegamos lá, registramos a comunidade. A gente
fez uma ata, com todo o pessoal, levamos tudinho, porque a gente tem
uma ata do dia da fundação. O pessoal ajudou a fundar e aí
começamos a trabalhar. Pra isso, nós precisávamos de um local pra
fazer um centro comunitário. “E esse centro comunitário? Tem que
escolher um local pra fazer o centro comunitário.” Aí, todo mundo se
ajuntou e achou que aqui devia ser o local pra fazer um centro
comunitário. (Ecodimensão, 2014, p. 81-82).
A comunidade, inicialmente, possuía 12 residências que abrigavam os núcleos familiares de
Samuel da Silva Cordeiro, Cosmo Cordeiro Salgado, Damião e José, distribuídas de forma
esparsa. Mas, a partir de 2006, as residências foram dispostas em vila com o auxílio do Incra.
Nesse ano, o órgão conduziu um projeto que visava à estruturação da comunidade, inclusive
com a construção de casas de alvenaria. A partir de então, o Curuçá tomou nova aparência:
embora não tenham sido eliminadas, as construções de madeira e palha passaram a dividir
espaço com casas de tijolos erguidas próximo ao centro comunitário.
Conforme narra Deuzilene da Conceição: “As casas eram em lugares separados. Como surgiu
a comunidade para ter a facilidade de luz e de água encanada, tinha que juntar os grupos, as
famílias, morar só numa região, por isso que todo mundo mora aqui” (Informação verbal).
Além do auxílio da Igreja Católica e do Incra, houve também a participação da MRN na
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estruturação da comunidade, como diz Deuzarina Constantina da Conceição, agricultora e
artesã: “A mineração deu uma ajuda para nós, aí nós fomos tentando trabalhar, até agora nós
estamos nesse ponto. Ela ajudou, fez esse barracão aí para nós, ajudou na casa de farinha.
Nós entramos com uma parte, ela entrou com outra”. (Informação verbal).
Apesar de os comunitários reconhecerem as vantagens do novo padrão de moradias, foram
observadas reclamações relativas à qualidade e segurança das construções, bem como à
interrupção do projeto que as promoveu:
Quando fizeram esse projeto, eu ainda era criança. Os mais velhos
que tinham documentação fizeram. Eles ganharam esse material de
casa, rabeta. Passou um tempo, até que vieram construir, não
construíram todas e nem terminaram as que foram construídas. É bom
porque numa casa de alvenaria tu não tens que estar trocando todo
tempo as tábuas. Quando era de palha, elas apodreciam e a tábua
também. Se ela molhar muito e afofar, sempre tem que trocar. A de
alvenaria, ela sendo bem-feita, tem segurança. Mas, no caso, como
tem umas casas que não foram bem-feitas como essa aí [fazendo
menção a uma moradia da comunidade]. Ela ficou frágil, os donos
tiveram que [se] mudar, [porque] a parede ficou balançando, com risco
de desabar. (Informação verbal).
Cronologia da ocupação
Data
Fim do
século XIX
1979
1985

1989
2004
2005
2006
2013

2014
2014

2017

Evento
Descenso dos mocambeiros do alto das cachoeiras para as zonas mais
baixas dos rios e provável início da ocupação do Jamari e imediações.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, atingindo áreas ocupadas
pela comunidade do Jamari.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) limitando o acesso à Rebio Trombetas
(INRC, 2014).
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas ocupadas
pela comunidade do Curuçá.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à regularização
fundiária do território Jamary-Último Quilombo junto ao Incra.
Desmembramento do Jamari e registro da Comunidade Curuçá-Mirim junto
à Igreja Católica em 08 de maio.
Projeto do Incra para estruturação da comunidade e construção de casas
de alvenaria.
Concessão da licença de operação no platô Monte Branco, incidente na TQ
Alto Trombetas II e explorado por moradores do Jamari para extração de
copaíba.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado pelo
processo nº 54100.002185/2004-20.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a demarcação e
a titulação do TQ Alto Trombetas II (Moura, Jamari, Curuçá, Juquirizinho,
Juquiri Grande, Palhal, Nova Esperança e Erepecu/Último Quilombo).
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no Diário
Oficial da União.
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Organização social e política: A comunidade do Curuçá é representada pelo seu
coordenador, atualmente o morador Antônio Marcos Duarte Salgado, mais conhecido como
Marquinhos. O vice coordenador é o Cosmo Cordeiro Salgado, mais conhecido como
Samuca. Eles intermedeiam a negociação dos interesses comunitários perante associações
locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à
comunidade. As decisões e comunicações, dentro da comunidade, são tomadas
principalmente no âmbito dessa coordenação e em reuniões gerais.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Curuçá é representada
pela Associação das Comunidades de Remanescentes de Quilombos do Alto Trombetas
(ACRQAT), que é a titular do território pleiteado, A ACRQAT, por sua vez, é filiada à
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná
(Arqmo), que representa a maior parte das comunidades quilombolas do município de
Oriximiná.
A atual sede da ACRQAT tem como endereço o Curuçá, uma vez que a presidência da
entidade está ocupada pelo coordenador dessa comunidade, Antônio Marcos Duarte Salgado.
Pelo que se pôde compreender, a sede da referida associação itinera de acordo com o local
de moradia de seu dirigente máximo.
Alguns comunitários do Curuçá são associados à Cooperativa de Extrativismo dos
Quilombolas do Município de Oriximiná (Ceqmo), que tem como objetivo o fortalecimento
econômico das comunidades quilombolas a partir de incentivos à comercialização de
castanha-do-pará. A cooperativa tem atuado com vistas à organização administrativa e
contábil dessa atividade, e em parceria com instituições não governamentais como o Imaflora,
apoiando capacitações em práticas de manejo e comercialização do óleo de copaíba,
objetivando aliar a conservação da espécie e um preço justo para o produto (Imazon, 2012).
Além disso, no que tange às formas de organização na esfera do trabalho, os moradores
optam individualmente pela participação em associações e sindicatos de pescadores e
produtores rurais, dentre outros.
Infraestrutura: O território da comunidade divide-se, basicamente em área de uso e área de
moradia, e é nessa última que se concentram os aportes em infraestrutura comunitária. Neste
sentido, diferentemente de muitas comunidades remanescentes de quilombos do rio
Trombetas, Curuçá apresenta um considerável número de residências em alvenaria, apesar
de ainda existirem unidades residenciais de madeira e palhas. Tal fato, como já exposto, se
explica pela realização de projeto do Incra que visava, em 2006, à reestruturação das
comunidades quilombolas.
Todavia, a despeito de contar com residências mais robustas e duráveis que a maioria das
comunidades da região, a comunidade de Curuçá tem problemas de infraestrutura que são
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comuns a todas elas, no que se refere a água, energia, saneamento, transporte, educação,
saúde e outros serviços de base.
Em relação ao abastecimento de água, cabe destacar que o principal recurso hídrico da
comunidade, e uma de suas principais unidades de paisagem, é o lago Curuçá-Mirim, que
provê água potável para todas as residências e edificações de uso comum. Atualmente, a
água para consumo chega aos lares por meio de um microssistema de abastecimento
localizado no centro comunitário. Doado pela MRN há aproximadamente cinco anos, o
maquinário desse microssistema executa as fases de bombeamento, armazenamento,
distribuição e filtragem da água, que chega por tubulação aos domicílios da parte central da
comunidade.
De acordo com a agricultora Deuzilene Conceição, antes da existência desse microssistema,
as famílias costumavam se transferir para áreas próximas do Trombetas durante o período de
estiagem e lá permaneciam até que o lago enchesse novamente: “Quando a gente não tinha
água encanada, a gente ia morar lá para o rio porque não tinha condições de morar aqui sem
água. Lá a gente limpava [o terreno], fazia barraco e ficava lá até quando enchia (Informação
verbal).
Até hoje, porém, apesar das facilidades criadas após a instalação do microssistema, explicam
os moradores que, mesmo com a filtragem proporcionada pelo sistema de abastecimento,
durante verões mais severos o lago seca excessivamente e a água disponível não é ideal
para o consumo. Isso se deve, segundo eles, à inexistência de poço artesiano na comunidade.
Eles explicam que, na ocasião da instalação do microssistema, foi iniciada a escavação de
um poço, mas sua perfuração foi interrompida devido às condições do solo, onde foram
encontradas muitas rochas. Portanto, até os dias atuais, o rio Trombetas é uma importante
fonte de abastecimento hídrico, sobretudo quando o lago seca e é preciso ir até o curso d’água
principal para se servir desse bem.
Aqui a dificuldade que nós sempre tivemos aqui é a seca. Aqui é muito
dificultoso no verão, fica difícil até mesmo a gente morar devido à
água. Essa água aí até faz mal para gente, que fica muito baixo, fica
suja de lama, mas a gente não tem outro jeito. Se tivesse um poço,
seria melhor para gente. Tentaram fazer um poço aqui, infelizmente,
com 18 metros de fundura deu em uma pedra e não prosseguiu, não
conseguiu [perfurar]. (Informação verbal)
Com relação às instalações sanitárias, os banheiros normalmente são separados dos
sanitários, sendo que os últimos contam com fossas cavadas no chão, não existindo
saneamento básico.
O lixo é queimado ou levado para Porto Trombetas, neste caso, apenas por algumas famílias.
A energia elétrica é proveniente de dois geradores movidos a óleo diesel, um doado pela
Prefeitura Municipal de Oriximiná e outro pela MRN; há fiação elétrica para distribuição, a qual
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foi instalada pela comunidade em parceria com a mineradora e a prefeitura. No entanto, a
aquisição do combustível para o funcionamento do motor é de responsabilidade dos
moradores. Essa aquisição é realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Oriximiná
e um vereador.
Para comunicação com o exterior, a comunidade conta com uma antena de telefonia rural
doada pela Mineração.
Para o transporte coletivo de moradores a eventos de interesse geral ou em casos de
emergência médica, Curuçá conta com um barco doado pela prefeitura (cujo motor será
substituído por um novo, doado recentemente pela MRN) e aguarda a doação de uma lancha
pela MRN. No entanto, não existem rotas regulares de barcos de linha para a comunidade,
de forma que muitos moradores possuem embarcações próprias – geralmente canoas e
bajaras movidas a motor do tipo rabeta.
O centro comunitário é dotado dos seguintes equipamentos e espaços: um barracão, um
barracão de alojamento e as instalações do microssistema – construídos pela MRN; uma
cozinha comunitária, a capela de Nossa Senhora da Conceição, a casa de farinha
comunitária, o antigo barracão comunitário e a casa do motor de luz – construídos em parceria
com a empresa. Além do barracão onde ocorrem as festividades locais, o único espaço de
lazer na comunidade é o campo de futebol.
Figura 121: Antigo barracão comunitário
do Curuçá.

Figura 122: Capela de Nossa Senhor da
Conceição no Curuçá.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 28/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
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Figura 123: Casa de farinha comunitária
no Curuçá.

Figura 124: Casa de farinha comunitária no
Curuçá.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.
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Educação: Curuçá não dispõe de escola. Crianças e jovens da comunidade estudam
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio do Jamari, escola-polo
vinculada desde 2012 à Unidade Regional de Ensino Quilombola (Urges) Escola
Municipal Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na comunidade Moura.
Segundo os moradores do Curuçá, todas as crianças em idade escolar frequentam a
escola. O transporte escolar é realizado por barqueiro da própria comunidade,
remunerado pela Semed de Oriximiná, que também fornece o combustível para o
deslocamento. O problema, porém, de acordo com os moradores, é que a oferta do
ensino fundamental, apenas, não é suficiente para as demandas crescentes na
comunidade.
Nós aqui não temos a opção de dizer vou estudar, vou fazer isso
e aquilo, porque não tem aonde recorrer. Aqui, a escola é até o
Ensino Fundamental. Teve um projeto do EJA que foi o Ensino
Médio de um ano e seis meses, mas nem todo mundo fez, tem
muitas pessoas que não estudaram nada. A gente precisa de
algo para melhorar. Se todo tempo a pessoa ficar parado, ele
não vai crescer, todo mundo precisa crescer (informação verbal).
Saúde: A comunidade não possui unidade de saúde, tampouco agentes comunitários
da área. Como também não há posto de saúde nas comunidades vizinhas, o primeiro
recurso no sistema de saúde costuma ser buscado na cidade de Porto Trombetas,
preferencialmente no hospital e no ambulatório mantidos pela MRN. Caso não consigam
ser atendidos lá, buscam o Sistema Único de Saúde (SUS) em Oriximiná ou, em casos
mais graves, em Santarém.
Em relação ao atendimento prestado no hospital, os moradores que participaram das
atividades de campo do ECQ consideraram satisfatório, sobretudo em situações de
emergência. Já quanto ao ambulatório situado na feirinha de Trombetas, mostraram-se
mais críticos:
Para a gente entrar lá, tem que pedir autorização. Consulta, a
gente peleja para conseguir uma. Passam dois, três meses, às
vezes, até ano. Quando a gente vai, o médico só faz olhar, não
faz exame, é muito difícil, só quando tem alguém que conhece
eles lá, pede um apoio, aí eles ajudam. E quem não é
cadastrado, eles dizem que não tem direito de atendimento, só
na emergência. Se precisar fazer um exame, tem que ir pra
Oriximiná, se tu vais doente, eles mandam para Santarém ou
então pra Oriximiná, dizem que só cadastrados [são atendidos
lá]. (Informação verbal)
Além da qualidade do atendimento ambulatorial, um dos maiores problemas, pelo que
se pode deduzir das declarações registradas em campo, reside no fato de esse tipo
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tratamento de atenção à saúde ser um benefício diferencial no qual são priorizados os
comunitários cadastrados pela empresa, décadas atrás, na comunidade Boa Vista.
Um dia eu levei o meu filho que estava com vômito e diarreia. A
doutora de plantão só fez olhar e deu uma receita. Disse que foi
alguma coisa que ele comeu, mas não fez um exame de nada.
Passou mais uma semana, ele continuou ruim e eu levei de novo
lá. Aí que ela pediu um exame de sangue e bateu um raio-x e
viram que ele estava com bronquite, início de pneumonia e ela
foi fazer o tratamento. Quando as pessoas estão quase
morrendo que eles atendem. Na saúde não é para ser tratado
assim. (Informação verbal)
Dentre as críticas ao cadastro como instrumento de controle, aponta-se que não houve
cadastramento na comunidade do Curuçá, e que os poucos moradores que o possuem
estão ligados por laços de parentesco com antigos moradores de Boa Vista que tiveram
direito à inscrição. As queixas se intensificam quanto à exigência de cadastro para
atendimento de portadores de enfermidades que demandam cuidados continuados. A
frustração dos quilombolas, nesses casos, é que os pacientes não cadastrados são
encaminhados para Oriximiná e Santarém.
A minha avó é cadastrada, porque o pai dela era do Moura. Pelo
cadastro dela é que nós somos [atendidos], mas a maioria daqui
não é cadastrado. Quando é prioridade, eles atendem; quando
é emergência não tem tanta dificuldade. Mas quando é um caso
simples, sempre eles põem dificuldade. (Informação verbal)
A assistência à saúde na comunidade também é realizada através do Projeto Quilombo,
desenvolvido em parceria da MRN com a Fundação Esperança. De acordo com
informações do Departamento de Ações Comunitárias da (MRN, 2016), a populaçãoalvo do projeto consiste em 18 comunidades, sendo aproximadamente um total de 3.300
beneficiários/mês. Os atendimentos são realizados em três comunidades-polo, sendo
uma delas o Curuçá, que recepciona os comunitários vizinhos nos dias de atendimento.
No período de seca, porém, devido ao impedimento do tráfego de embarcações maiores
dentro do lago do Curuçá-Mirim, os atendimentos são realizados na comunidade
vizinha, Jamari.
A gente tem atendimento todos os meses pelo Projeto Quilombo.
Vem para a comunidade uma equipe de Santarém, apoiada pela
Mineração. Inverno eles atentem aqui e no verão eles atentem
lá na comunidade do Jamari. Outras comunidades vêm, do Mãe
Cué, até do Juquiri Grande eles atendem aqui. É só fazer exame
de sangue e de urina, aí eles passam a medicação. Já tem um
bom tempo, eu era criança quando eles começaram.
(Informação verbal).
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Segundo informações da MRN, a equipe do projeto realiza assistência médica local com
consultas e exames laboratoriais, visitas domiciliares para os casos de maior gravidade
ou que requerem acompanhamento, além de ações conscientização das comunidades
e de formação de agentes de saúde. Dentre os principais atendimentos do projeto estão
os de pediatria e ginecologia, além do acompanhamento de gestantes, que satisfaz as
mulheres não cadastras:
Quando as mulheres não são cadastradas, elas fazem pelo
Projeto Quilombo, que vem de mês em mês na comunidade.
Algumas que são cadastradas vão fazer lá [no hospital da MRN],
mas é dificultoso para estar gastando para ir fazer todas as
consultas lá. (Informação verbal).
O Inventário Nacional de Referências Culturais dos Quilombos de Oriximiná apresentou
que práticas de uso de ervas medicinais e ritos de cura tradicionais ainda desempenham
um papel importante nas formas de tratamento de saúde na localidade.
Em casos de mal estar e doenças tidas como comuns (febre,
diarreia, gripe, dores no corpo), primeiramente recorre-se a
cuidados tradicionais com ervas e cascas extraídas do mato ou
do quintal de casa, conforme os conhecimentos tradicionais da
população local. Ritos de benzeção e puxação também são
praticados para tratar de males físicos e espirituais. (Iphan,
2014, F-11-07, p. 8).
De acordo com Deuzilene da Conceição, os comunitários recorrem ao tratamento
caseiro, também, nas ocasiões em que não conseguem atendimento através da MRN
ou quando não possuem condições financeiras para o tratamento:
A gente vai lá [no hospital]. Quando eles não atendem, a gente
vem para casa cuidar, que não tem recurso para a gente estar
parado. A gente vai lá, eles olham a gente, aí passa uma receita
para tu comprares, tu não tens o dinheiro e vens para casa fazer
remédio caseiro. (Informação verbal).
Muitas espécies de plantas – encontradas na floresta ou em áreas comuns da
comunidade, ou, ainda, domesticadas nos quintais de casa – são usadas no tratamento
de doenças e mal-estar. Dentre elas, os comunitários citam: capim cheiroso, cidreira,
carmelitana, boldo, salva de Marajó, sena, cumaru, mangarataia, saratudo, jambu,
hortelã (hortelãzinha e grande), trevo roxo, sucurijuzinho, marrequinha, emenda-osso,
cuia-mansa, jucá, canela-de-jacamim, japana, macela, amor crescido, pajamarioba,
marupá, sacaca, sândalo, manjericão, mata-pasto, cana-mansa, maniva, SãoRaimundo (diabinho), babosa, espada de são Jorge, alecrim, meracilina, anador, arruda,
pau-de-angola, envirataia, pião-roxo, pião-branco, algodão-roxo, algodão-branco, erva
de passarinho, quebra-pedra, comida de jabuti, alfavaca-de-cobra (feiticeiro), unha de
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gavião, unha-de-gato, cruzeirinho, cuandu, mão aberta, jamacaru, abota, breu-branco,
saracura-mirá, breu-de-canauaru, crajiru, canela, mutuquinha, rinchão, batatão, catingade-mulata, pião-pajé, mucuracaá, leite-de-pião.
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais de referência da comunidade
são encontrados nas áreas de moradia e de uso do território coletivo, onde realizam
atividades de pesca, caça e extrativismo. São eles: o rio Trombetas e seus lagos,
especialmente o Curuçá-Mirim, em cujas margens se situa a comunidade, e o CuruçáAçu, onde preferencialmente obtém o pescado; furos; igarapés como os do Moura e do
Jamari, em área da Flona Saaracá-Taquera, onde se localizam copaibais frequentados
pelos moradores do Curuçá; cabeceiras de rios; florestas, especialmente as áreas de
copaibais, açaizais, patauazais e castanhais.
Marcos edificados da comunidade: As principais edificações com valor de referência
na comunidade são: as casas de moradia; o barracão e a cozinha comunitários; a capela
de Nossa Senhora da Conceição; e a casa de farinha comunitária.
Outros pontos de referência: Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio,
localizada em área da comunidade Jamari.
Atividades produtivas: As principais atividades econômicas praticadas no Curuçá são:
agricultura com fins de autoconsumo e, eventualmente, comercialização em pequena
escala; caça; extrativismo de produtos florestais; pesca e caça para autoconsumo.
Essas atividades se alternam conforme a época do ano e o calendário das chuvas e
variações de nível dos rios. Neste sentido, os moradores esclareceram que o calendário
local se divide, basicamente, em inverno e verão, mas esses períodos não estão
necessariamente associados às estações do ano e, sim, às vazantes e enchentes do
rio: “O inverno que o pessoal conhece não é pela estação, é pela enchente. Começou
o inverno, porque começou a encher” (informação verbal).
[O verão] começa em agosto, julho. No verão a melhoria é de
peixe, a alimentação fica mais farta, mas se locomover fica muito
difícil, fica seco. Agora ainda tem um pouquinho de água, mas
tem tempo que a gente não consegue nem andar de canoa, está
seco, aí a gente tem que ficar lá no rio [Trombetas]. (Informação
verbal)
Considerando as características de cada período, verão e inverno, tem-se que o
primeiro corresponde ao tempo de preparação das roças e à pescaria; já o segundo é
propício ao plantio e às caçadas.
Em relação à agricultura, os plantios são feitos em áreas de roça e nos quintais de casa.
Nestes últimos plantam-se frutas, legumes e verduras para alimentação das famílias.
Os cultivos mais frequentes são: manga, laranja, limão, goiaba, caju, pitomba, muruci,
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abacate, cupuaçu, maracujá, acerola, pimenta (malagueta, cheirosa, murici, banha de
tartaruga, ova-de-arauanã, pimenta-de-mesa, dedo de moça), jaca (graviola), ata,
mamão, ingá, jucá, noni, coco, carambola, cipó-alho, fruta-pão, taperebá, açaí, jambu,
bacaba, bacabaí, tamarindo, azeitona, copaíba, castanha, araçá, cebolinha, chicória,
tomate, alfavaca, coentro, limão (galego, tangerina, lima, limãozinho), laranja da terra,
pimentão, couve, chicória-da-Bahia, alface, quiabo, pepino, berinjela, maxixe, jerimum,
melancia, abóbora, pimenta-do-reino, peroba, cominho e urucum.
Os roçados, como ocorre, em regra, no conjunto de comunidades do Trombetas, são
abertos preferencialmente em capoeiras, áreas antropizadas e relativamente próximas
às residências. A limpeza e a abertura da capoeira são feitas no verão, utilizando-se,
como ocorre tradicionalmente, do sistema de corte e queima.
O calendário agrícola é comandado pela preparação do roçado para o plantio da
mandioca, que é o principal gênero cultivado. Esse tubérculo é plantado nas primeiras
chuvas do ano e colhido, em média, seis meses depois do plantio. São vários os tipos
de mandioca que cultivam, entre eles a mandioca-coaraci e a mandioca-amarelinha.
Outros tubérculos, legumes e frutas também são plantados nas roças da comunidade,
conforme listagem abaixo.
Cultivares
Abacaxi
Abóbora
Açaí
Acerola
Banana
Batata-doce
Cacau
Cana
Cará (branco e roxo)
Cupuaçu
Jerimum
Laranja
Mamão
Mandioca
Mangarataia
Maxixe
Melancia
Melão
Milho
Pimenta-de-cheiro
Pimenta
Pimentão
Tangerina
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A roça é um trabalho restrito ao núcleo familiar, realizado pelo casal com a participação
dos filhos, às vezes, contando com a ajuda de parentes e vizinhos, como ocorre nos
puxiruns (mutirões). Conforme descreve a moradora e agricultora Deuzilene da
Conceição:
A gente trabalha assim: uma pessoa, uma família tem uma roça
e convida a comunidade para ir ajudar. Os homens ajudam a
roçar; na hora de plantar, alguns comunitários que são
convidados vão para plantar; na hora da colheita é o dono que
colhe, a não ser que ele queira uma ajuda na hora de fazer a
farinha, que no verão é muito longe e dificultoso, aí ele pede
ajuda para fazer. (Informação verbal).
Da mandioca extraem produtos diversos, destacando-se a farinha de mandioca, o tucupi
e a farinha de tapioca. Segundo moradores, a produção se destina ao consumo próprio,
sendo a venda esporádica. Dessa forma, não há articulação para escoamento de
produtos agrícolas em Porto Trombetas.
A caça é uma atividade frequente dos moradores do Curuçá, e fornece a eles itens
importantes da dieta local. O período preferencial dessa atividade é o inverno, pois os
cursos d’água estão cheios e os animais, mais gordos: “Quem faz também o tempo são
as próprias pessoas. Como, no verão, é mais difícil de você andar no mato, atrás de
caça, você vai na água atrás de peixe [...]. Mas, a caça mesmo é mais procurada no
inverno, por duas coisas: acesso e porque tem muita fruta”. Cada espécie de animal,
por sua vez, tem um tempo ideal para ser caçada, de acordo com o conhecimento e a
prática local, como se depreende do depoimento abaixo e da tabela a seguir.
O macaco tem só um tempo, bem dizer, eles aparecem mais no
inverno [...]. O macaco cuxiú, o prego e o coatá, eles são
procurados na época que eles estão mais gordos, porque no
inverno tem mais fruta, eles comem mais e conseguem
engordar. [No verão] o cara vai caçar, ele vê um macaco, um
coatá, ele não vai matar porque não presta para ele comer. A
guariba é diferente, inverno e verão ela é só uma coisa, tanto faz
se ela está magra ou se ela está gorda. A paca é um bicho bom,
mas se ela estiver mais gorda. Se ela estiver muito magra... A
cotia não tem diferença de gorda para magra, todo tempo. O
queixada é mais quando ele está gordo [...]. O chuim é macaco
que dá todo tempo, ele é pouco procurado pelo tamanho que ele
tem. Come ele em último... coisa [lugar], mas ele é pouco pelo
tamaninho, que ele é muito pequeno. (Informação verbal)

Animais
Anta
Caititu

Qualidades

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Local de captura
Baixas e igarapés
Floresta
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Cotia
Cupido
Macaco

Cotiuaia

Caiarara
Cuxiú
Quatá
Guariba
Prego
Chuim

Maracajá
Onça
Paca
Peixe-boi
Queixada
Tatu
Veado

Branco

Roças e beiras de rios e
igarapés
várzea
Floresta
Floresta
Floresta
Igapó
Floresta
Floresta
Floresta e beiras de rios e
igarapés
Igarapé
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras, e pontas do rio.
Margens de rio e lagos
Floresta
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras
Próximo a árvores frutíferas

Roxo
Próximo a árvores frutíferas
Vermelho
Próximo a árvores frutíferas
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Bichos de pena
Período
Local de captura
Vazante Enchente
Aracuã
Capoeira
Arara
Árvores frutíferas
Carará
Beira de rio
Cigana
Igapó e beiras de lago
Coroca
Igapó e beiras de lago
Corocão
Igapó e beiras de lago
Cujubim
Cabeceiras
Garça
Beira de lagos
Gavião
Nas áreas de moradia
Jacamim
Nas árvores frutíferas do inverno
Jacu
Na mata, no meio do açaizeiro.
Nas frutas de bacabeira.
Juruti
Capoeira
Marreca
Beira de rios e lagos
Mauari
Beira de rio
Miuá (mergulhão)
Rio
Mutum
Beira de água (rio, igarapés e
cabeceiras)
Nambu
Beira de água (rio, igarapés e
cabeceiras)
Pato-do-mato
Lago
Rolinha
Terreiro
Socó
Beira de lago
Tucano
Qualquer árvore frutífera, tanto
de igapó quanto de terra firme.
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Animais

Qualidades
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Outras carnes apreciadas na dieta local são de animais de pequeno porte que são
criados nos quintais, como galinhas, patos e porcos.
Os peixes também são de grande importância para o sustento dos moradores do
Curuçá. Segundo eles, as pescarias são desenvolvidas individualmente ou em
pequenos grupos, mas seus produtos, frequentemente, são repartidos com a
coletividade.
Se três pessoas vão pescar, pegam uma quantia de peixe, já
dividem para cada família um pouco de peixe, é assim que a
gente faz. Mas nem todos os lugares são assim. Porque o nosso
costume sempre foi assim, porque é só família, aí a gente divide
com todo mundo. Quando mata uma caça, aí dá um pedaço para
cada um. (Informação verbal).

Embora seja praticada o ano inteiro, a pesca é uma atividade prioritária no verão, já que
a vazante dos rios represa os peixes em lagos e poços, facilitando sua captura. A
atividade é geralmente realizada com caniço ou malhadeira, nos lagos próximos à
comunidade: o Curuçá-Mirim e o Curuçá-açu, que fica nas imediações de Juquirizinho
e é bastante conhecido pela sua fartura.
Animais
Acari
Anujá (peixeonça)
Apapá
Aracu
Arari
Arauanã
Arumará
Barbado
Baruca
Branquinha
Camunani
Canamorco
Cará

Charuto
Cujuba
Curimatá
Dourada
Filhote
Jacundá
Jaraqui
Mafurá

Qualidades

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lagos
Brocas nas beiras de igarapés
Lagos
Igapó
Rio, lago, igarapé
Lagos
Boca de lago
Rio e lagos
Lagos

Cará-tinga ou
cará-moló
Preta
Carauaçu

Cachoeira
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Beiras de rio e cachoeiras (fora
do território)
rio
Lagos e igarapés
Lago
Lago
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Mandubé
Mapará
Matal
Matrinchã
Pacu

Peixe-agulha
Peixe-cana
Peixecachorro
(cangoia)
Pescada
Piranha

Pacu-anhanga
Pacu-azeite
Pacuraurau

Branca
Caju
Preta

Piraíba
Piracatinga
Pirapitinga
Pirarara
Pirarucu

Rio, igapó e lago
Lagos
Cachoeiras
Igarapé e igapó
Lago, rio e igapó
Igapó
Beiras de rio e de igapó
Igarapé, rio e boca de lago

Beira do rio, lago e igarapés
Igapó e lago
Igapó e lago
Igapó e lago
Rio
Rio

Lagos, passagens dos lagos e
rios
Lagos
Lagos

Sardinha
Saranha
(peixecachorro)
Saúna
Rio e lago
Surubim
Lagos e rio
Tambaqui
Igapós e lagos
Tamuatá
Poços
Traíra
Lagos
Trairão
Igarapé Central
Tucunaré
Igapós e lagos
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
A captura de répteis e quelônios também é comum no Curuçá, como em toda a região.
Esses animais, ora ditos pescados ora caçados, são extremamente apreciados na
alimentação local.
Bichos de casco
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante
Enchente
Cabeçudo
Igarapé, lago
Jaboti
Mato
Jacaré-tinga
Cabeceiras
Machado
Igarapé
Perema
Igarapé
Pitiú
Rio, lago
Tartaruga
Igapó
Tracajá
Igapó
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
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Figura 125: Pescador no Curuçá.

Figura 126: Caça e pesca no Curuçá.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 28/12/2016.

Os produtos de extrativismo vegetal também são muito visados pela comunidade ao
longo de todo o ano, seja para uso e consumo próprio ou para comercialização. Os
recursos florestais são variados e abundantes, destacando-se entre eles o óleo de
copaíba, pela importância que assume na economia da comunidade.
A extração do óleo é uma atividade tradicional na região e realizada, no Curuçá, por
quase todos os homens e jovens da comunidade. De acordo com o copaibeiro Junildo
Andrade, o manejo da copaíba envolve um saber passado através das gerações:
“Aprendi com os maiores de idade que já trabalhavam aqui na comunidade, os mais
velhos. Depois eu fui me adaptando e entrando [na mata] com eles, depois eu fui
crescendo nesse ritmo, até agora” (informação verbal).
A facilidade de acesso aos copaibais mais fartos da região e a existência de projetos
que apoiam o manejo e o escoamento do óleo, nos últimos anos, têm fomentado a
atividade, que se um meio importante de geração de renda:
O extrativismo da copaíba, que sempre fora secundário em
relação ao da castanha-do-pará, tem-se demonstrado uma
importante atividade econômica para as comunidades
quilombolas situadas para além do Aripecu, em especial a do
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Jamari e do Curuçá, que se encontram mais próximas dos
copaibais, notadamente porque é crescente a demanda pelo
óleo da copaíba no mercado das indústrias biotecnológicas,
sobretudo as produtoras de cosméticos, além de que trata-se de
um recurso que não é limitado pela sazonalidade, posto que os
copaibais são produtivos o ano inteiro, independentemente da
estação, e seu óleo detém bons preços nos mercados da região,
quiçá, comparativamente, até melhores do que os que são
pagos pela castanha, que constitui uma tradição econômica
mais antiga e incorporada aos costumes do quilombo.
(Ecodimensão, 2014, p. 101).
A extração do óleo é realizada nos copaibais situados ao longo dos igarapés do Moura
e Jamari, partindo dos arredores do platô (que os quilombolas denominam serra) Monte
Branco, sendo que a atividade também era praticada, até recentemente, no próprio
platô, antes da concessão de Licença de Operação para a MRN extrair minério nessa
área.
A extração pode ser realizada o ano inteiro, e o tempo de descanso de cada árvore varia
entre um ano e meio e três anos. (Cordeiro, 2013). Contudo, de acordo com os
extrativistas, o acesso aos copaibais é melhor no inverno, pois circulam com mais
facilidade pelos igarapés: “Ela dá na margem de terra firme. Na beira do rio é difícil ela
dar. O tempo melhor é de inverno. Consumo dela é mais fácil no inverno, pelo acesso.
Mas ela dá sempre” (Informação verbal). Sobre a dinâmica do trabalho, relatam que
acampam no mato, próximos aos igarapés, para chegar até os copaibais:
Olha, o acesso é por dentro do mato, a gente vai dando um jeito
para chegar até os pontos de barraco que a gente tem. A gente
vai pelo igarapé de canoa, e do igarapé para lá [para o barraco],
que vai a pé. Nesses tempos de verão a gente vai da beira do
rio mesmo andando. Chega na beira do rio, desembarca lá, a
gente anda 22 quilômetros. No inverno, a gente anda mais ou
menos um quilômetro para pegar a boca do mato e de lá a gente
emenda, dá o jeito da gente passar, vai. Esses 22 quilômetros é
para chegar no acampamento, de lá a gente anda mais uns seis
e pouco e vai trabalhar. (Informação verbal)
A seguir, o quadro permite visualizar: as dimensões de tempo e distância envolvidas
nos deslocamentos de ida e volta aos acampamentos, partindo de um ponto
equidistante entre Curuçá e Jamari; a frequência de incursões para extração ao longo
do ano; e a produtividade média de óleo-resina de copaíba, adotando-se como base
uma semana de trabalho, nos cinco pontos tradicionais de coleta:
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Acampamento Tempo
Deslocamento
Ildebrando
4 horas
10 km
Os pirata
6 horas
14 km
Carro grande
7 horas
18 km
Cabeceirão
8 horas
20 km
22
16 horas
44 km
Fonte: Cordeiro, 2013 (adaptado).

Incursões
3
3
2
1
1

Produtividade
10 Litros
15 Litros
20 Litros
25 Litros
40 Litros

A retirada do óleo, propriamente dita, é realizada individualmente, mas os copaibeiros
se unem no trabalho, como declararam em entrevista:
A gente vai no mato procurando as árvores grossas, de um
metro e meio, um metro, a gente perfura as árvores com o trado,
aí tem os vasilhames, que são os carotes de cinco e de 10 litros
[...]. Quem vai de equipe, às vezes vai até umas 10, 14 pessoas
para o mato, para o acampamento. Vai tudo só para um
acampamento, a gente vai, faz só um barraco e fica todo mundo
junto, aí na hora que a gente sai pro mato pra procurar
[copaibeiras], vai de dupla [...]. É melhor de andar de dupla no
mato, divide a carga com o parceiro, não sai pesado nem para
mim nem para ele, a gente trabalha junto. (Informação verbal).
A comercialização do óleo também era feita, até recentemente informal e
individualmente por cada extrativista, por intermédio de atravessadores em Oriximiná.
Contudo, passou a ser organizada coletivamente, desde 2014, por meio de uma parceria
dos copaibeiros do Curuçá e do Jamari com o Imaflora. O produto recebe o selo Origens
Brasil, que informa dados como o local onde foi coletado e qual a comunidade envolvida
no trabalho. O óleo de copaíba é vendido por R$ 38,00 o quilo, e os principais
compradores são a empresa suíça Firmenich e a empresa brasileira Beraca. Os
comunitários também fazem a comercialização em frascos de 30 ml.
A ação faz parte do projeto Floresta de Valor, que promove a conservação na Amazônia
ao fortalecer as cadeias de produtos florestais não madeireiros e disseminar a
agroecologia. Com o incentivo ao mercado ético e a boas práticas no manejo florestal e
agrícola, ele trabalha para gerar renda para comunidades extrativistas e agricultores
familiares. A respeito do projeto, os comunitários contam que além do aumento do
produto preço, o escoamento certo e abertura de novos mercados são alguns dos
benefícios alcançados:
Depois que foi organizada uma comercialização com o pessoal
do Imaflora, eles estão vendendo por quilo, que antes, logo que
começou, era bem baratinho, começou por R$1,50, eles
vendiam um litro, agora, o quilo tá R$38,00. Como estavam
tirando muito [o óleo], aí a Imaflora fez uma parceria com eles,
eles davam um preço maior, mas era pra deixar a copaibeira
descansar, porque se eles secarem ela, ela vai morrer, então,
na área que eles estavam trabalhando, ela está em descanso
agora, pra eles tirarem, eles têm que ir pra outra área[...]. A
copaíba, o pessoal passou a valorizar mais ela, trabalhar de uma
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forma melhor, que antes, só tinha uma pessoa que comprava,
então a gente não ia aumentar o preço, porque não tinha
concorrência. Agora tem várias pessoas que têm interesse, aí
tem concorrência e o preço foi valorizado. A Imaflora certificou a
copaíba, eles conseguiram aquele selo da Origem Brasil para
comunidade, conseguiu uma pessoa para comprar dos
copaibeiros e repassar para a empresa. Ficou mais fácil para os
copaibeiros, porque, logo que eles começaram a vender.
(Informação verbal).
A atividade, recentemente, passou a abranger também algumas mulheres na
comunidade:
As mulheres estão participando agora do trabalho de encher os
frasquinhos e botar os selos. Por litro, é R$1,00. É um grupo de
quatro pessoas para encher. 400 litros, são R$ 400,00,
R$100,00 para cada mulher. Quando tem encomenda, a
Imaflora liga: “Precisa de tantos frasquinhos”. Aí a gente vai
preparar, enche e manda para eles. (Informação verbal).
A venda também é realizada de forma organizada por intermédio da Ceqmo e de grupos
informais. Ainda relacionada à copaíba, outra atividade que gera renda aos comunitários
é o mapeamento das árvores de copaíba na área do Platô Monte Branco, no âmbito do
projeto Manejo das Populações de Copaíba, executado por meio da parceria entre a
Mineração Rio do Norte e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) desde
2012. O projeto atende a condicionantes da Licença de Instalação que a MRN obteve
em 2010 e objetiva “apresentar cálculo específico e metodologia de valoração
econômica para a indenização ou compensação das comunidades de extratores de óleo
de copaíba” (Andrade, 2011, p. 38).
De acordo com os moradores, de três em três meses uma equipe de 14 comunitários
sai da comunidade para trabalhar no mapeamento das copaibeiras na serra Monte
Branco. As atividades se revezam entre comunitários do Curuçá e do Jamari. De acordo
com os copaibeiros envolvidos na atividade:
A gente tem um projeto aí com a mineração. Lá no platô, o
trabalho da gente é assim: onde eles estão desmatando, estão
tirando a bauxita, aí a comunidade entrou em contato com ela
logo [...] porque a gente se beneficia com a copaíba que é tirada
de lá. [...] a gente fez um projeto antes de eles desmatarem, de
tirarem a copaíba. A gente faz um inventário, plaqueia as árvores
da copaíba para comprovar como a gente trabalha naquela área.
Aí passa de dois em dois meses, é nessas duas comunidades,
[vai uma comunidade, aí passa [dois meses], vai a outra. Assim
a gente tem esse projeto de trabalho na copaíba, para provar
para eles [MRN] que a gente trabalha mesmo lá. (Informação
verbal).
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Segundo os copaibeiros, o trabalho consiste em atividades de roçado, abertura de picos
e inventário das copaibeiras que serão retiradas para a atividade de extração da bauxita
no Platô Monte Branco e as que permanecerão na área. As atividades duram em média
dez dias e os comunitários recebem, por diária, o valor de R$ 50,00.
Para além da copaíba, a comunidade serve-se de recursos naturais abundantes de
vários tipos utilizados no dia-a-dia. Abaixo seguem-se em tabelas os tipos de bens
naturais, seus usos e áreas de incidência, considerando-se madeiras, cipós, palhas,
talos, frutos, sementes, resinas, cascas e óleos.
Madeiras
Espécies
Acapurana
Acari
Arapari
Aroeira
Caramuri
(cramuri)
Carvalheiro
Cedro
Cedro-urana
Cupiúba
Envira
Itaúba
Jará
Jutaí
Jutairana
Lacres
Louro
Maçaranduba
Marupá
Muiracatiara
Muracandeia
Muraúba
Pau-de-isca
Pau-rosa
Periquiteira
Ritangueira
Sucena
Sucupira
Sucuruba
Tento da mata
Tento do igapó

Finalidade
Lenha
Lenha
Construção de casa (parede, tábua,
cerca)
Lenha

Ambiente de extração
Igapó
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó

Lenha
Construção de casa (flechal, caibro,
tábua), mobiliário
Mobiliário

Igapó
Terra firme

Lenha
Construção de casa (esteio, tábua) e
embarcações
Cerca, estacas

Igapó
Terra firme

Terra firme

Terra firme
Capoeira
Terra firme
Terra firme
Construção de casa (parede)
Mobiliário
Lenha
Construção de casa (flechal,
travessa)

Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme

Lenha
Lenha
Construção de casa (flechal,
travessa)
Construção de casa (esteio, tábua) e
embarcações
Construção de casa (assoalho)
Construção de casa (assoalho)

Igapó
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
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Espécies
Arumã
Buçu
Cipó-ambé
Cipó-titica
Inajá
Jacitara
Jauari
Pinaiuquira
(palha branca)
Saratudo
Timbó
Ubim (grande)
Ubinzinho

Espécies
Amapá
Andiroba
Breu
Breu branco
Carapanaúba
Caripé
Copaíba
Jutaicica
Sucuba

Espécies
Abiu
Açaí
Araçá
Bacaba
Bacuri
Breu
Buruti
Cacau-da-várzea
Cacau-do-mato
Caju-açu
Caranã
Castanha
Castanha-sapucaia
Colhão-de-guariba
Cumaru
Dendê
Ingá
Ituá
Jará-do-mato
Mari-mari
Mucajá

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato
Cobertura de casa
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração de
cerca e cobertura de casa
Construção de casa (paredes)
Artesanato
Artesanato
Acabamento de casa

Ambiente de extração
Várzea

Terra firme

Cabeceiras
Igapó, várzea
Terra firme
Platôs

Cobertura de casa
Cobertura de casa

Rebio (uso restrito)
Flona

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Igapó
Uso medicinal
Terra firme
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Artesanato de barro e carvão
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Artesanato de barro
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Frutos
Ambiente de extração
Terra firme
Várzea
Beira de lago
Terra firme
Várzea e terra firme
Terra firme
Baixas e beiras de igarapé
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea e terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Várzea
Terra firme
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Muruci
Pariri
Patauá
Pepino-do-mato
Piquiá
Pororoca
Puruí
Sorva
Taperebá
Tucumã
Uxi coroa
Uxi liso

Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Além das já descritas atividades produtivas, a economia local incorpora a percepção de
benefícios sociais. Por exemplo, existem comunitários contemplados com programas
federais de transferência de renda, a saber: Bolsa Verde – direcionado a famílias em
situação de extrema pobreza, que busca incentivar a conservação da natureza e
promover a melhoria das condições de vida dessas famílias – a Bolsa Família. Em
menor número, existem comunitários que recebem aposentadoria.
Alguns homens prestam serviços à MRN por intermédio da Cooperboa e da
Coopermoura, no entanto, o caráter desse trabalho é temporário e esporádico, não
consistindo em uma renda fixa para a maioria:
Tem uns homens que vão para a cooperativa, na Coopermoura
e Cooperboa. Eles vão lá, veem se conseguem trabalho. Tem
uns que tão para lá agora [...]. Trabalham nas canaletas, na
limpeza dos alojamentos. Porque tem vários setores, aí cada
setor trabalha um grupo. É só contrato, não é carteira assinada.
Tem uns de lá que ficam direto. (Informação verbal)
Os trabalhos para as cooperativas são mais frequentes no verão, período em que a
principal renda da comunidade, derivada da extração do óleo de copaíba, está em baixa
devido à dificuldade de acessar os copaibais na seca dos igarapés. A respeito disso,
Deuzilene da Conceição conta que, sobretudo no verão, “quando aparece outro tipo de
trabalho, eles deixam de ir para a copaíba por causa da distância e porque também
estão deixando a copaibeira descansar, para ela recuperar, para não estar tirando [o
óleo] todo tempo”. (Informação verbal).
Principais referências culturais: No tocante às celebrações, na comunidade Curuçá
há a festa em homenagem à padroeira, Nossa Senhora da Conceição, que ocorre no
mês de maio. A festa não é realizada no dia da santa (08 de dezembro) devido às
dificuldades de acesso à comunidade no período da seca:
Nós ainda não fizemos festa da Santa, só da comunidade, em
maio. Na seca muito grande a gente tem muita dificuldade, aí a
gente faz em maio porque o dia mesmo da santa é dia 08 de
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dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, mas no verão
a gente não tem condições de fazer. (Informação verbal).
Na comunidade ainda se registram danças e músicas que fazem parte da memória de
todo o território. Em entrevista concedida ao INRC (Iphan, 2014), a moradora do Curuçá
Nazeazena Andrade, narrou sobre elas:
É mazuca, desfeiteira, lundum, quadrilha isso que era nossas
danças. A mazuca é marcado, olha a senhora agarrou a dama
aí já roda pra cá assim, vai o homem bate três vezes, a mulher
bate três vezes, três vezes da esquerda, três vezes da direita,
daí roda, é assim. Desfeiteira a senhora agarra seu cavalheiro aí
faz o verso, por que torna porque deixa, é assado é cozido, para,
a senhora vai botar pra ele, parou a desfeiteira. Falaram já, tinha
muita diferença, já queriam brigar, botava verso maltratando o
homem, quando não era a mulher, demora tava brigando, a
gente não, a gente não botava verso feio, era verso amando a
pessoa, não era esculhambando. Essas danças de agora, nem
que eu dançasse não me atrevo, agora que eu não danço mais!
No lundu o cavalheiro sai, a senhora sai também, primeiro quem
sai é o cavalheiro, quando não, é a dama, sua vida pra cá ele
pra li, o homem vai se defendendo até se embrulhar ali.
Quadrilha tudo tem um passo, a senhora faz aquela roda né, aí
o marcador vai dizendo, aí só vai fazendo o que ele marcar,
paneiro na costa dobra, num sei lá mais o que, uma porção de
coisa, esquerda roda. Mas o marcador marcando aí a gente já tá
certo, mas eu gostava muito de dançar quadrilha, eu me oferecia
quando via formarem quadrilha, eu queria com marcador.
Quando era seu Dico... pode ficar certa que nós vamos dançar.
Landum eu arranjo, mas não é muito bem” (Iphan, 2014, F11-07,
p. 2 - 3).
Tais danças e músicas, hoje em dia, raramente são realizadas, segundo os relatos
registrados em pesquisa de campo: “[Precisa de] Projeto de resgate de danças. Curso
de histórico das danças, muitas danças era uma história e virou dança, agora é uma
lenda. E os jovens precisam conhecer, porque os mais antigos foram embora e não
deixaram nada escrito. ” (Informação verbal). Essas expressões culturais estiveram,
tradicionalmente, associadas às chamadas festas de ramada, as festas dos santos de
devoção das comunidades locais. Hoje, tais expressões só são revividas nas chamadas
festas culturais, que, por se aterem às tradições locais, se distinguem do que os
quilombolas denominam festas sociais, realizadas para encerramento dos ritos, com
ritmos contemporâneos, venda de comidas e bebidas alcóolicas.
Após o serviço dos ritos religiosos e das refeições algumas
comunidades realizam a chamada “festa cultural”, na qual são
relembradas músicas e danças antigas como valsa, mazurca,
lundum e desfeiteira, ao lado de apresentações de danças da
cultura quilombola contemporânea (músicas feitas por
quilombolas e danças de apelo étnico organizadas por grupos
escolares, por exemplo). Para muitos comunitários, sobretudo
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os de mais idade, a “festa cultural” tem um significado especial,
diferente das festas sociais e dançantes nas quais se executam
ritmos de ampla divulgação nos meios de comunicação (forró,
brega, sertanejo, entre outros). Mesmo estando profundamente
modificadas em relação às festas antigas – que duravam cerca
de nove dias e tinham barracões de palha chamados ramadas,
onde os casais se conheciam e aproximavam para dançar “com
muito respeito” – as “festas culturais” atuais de certa forma ainda
revivem o passado e atualizam tradições que os quilombolas
entendem como parte da trajetória histórica e cultural pela qual
se fixaram na região. (Iphan, 2014, F11-07, p. 3).
Assim, pensando no “resgate” dos festejos tradicionais, os moradores do Curuçá
planejam: “A festa tradicional tem que ser feita com a cultural, tipo a festa dançante
juntas” (Informação verbal).
A respeito dos conhecimentos tradicionais, herdados dos antepassados no aprendizado
de práticas produtivas que mantêm estreita relação com a natureza e o território, os
comunitários refletiram, durante as pesquisas de campo do Estudo do Componente
Quilombola:
Antigamente – eu ainda entendo um pouquinho da vida dos
antigos – a vida dos antigos era negócio de serviço braçal, roça.
Se fosse para comprar alguma coisa para casa, fosse uma
mercadoria, uma rede, um pano, era da roça. Tirava a mandioca,
secava tudo no ralo, não era nem no rodete, era no ralo, ralava,
vendia aquela farinha num preçozinho pouquinho, botava na
canoa e ia comprar em Oriximiná. Não tinha nem motor, era
remando que ia comprar a sua despesa, trazia e assim ia
passando. Meu pai cortava as toras de pau, botava no rio e ia
embora arriscando a vida em cima daqueles toros de pau, até
na cidade. A luz de casa não era nem esse negócio de
lamparina, tiravam banha da pirara, do tambaqui, do peixe-boi,
pegava a banha, botava numa lata, enchia de areia, fazia um
morrão e botavam dentro para acender e se alumiar, eu me
lembro bem que ainda sou um tipo de escravo ainda. Se não,
pegava uma taboca dessas grandes, pegava uma pedra e batia,
até acender aquilo na taboca pra fazer fogo. Era o isqueiro deles.
Cansei de ver o papai fazer. Mas agora ninguém quer viver isso.
A gente conta essas coisas e muitos não acreditam que
aconteceu. (Informação verbal)
Todas essas atividades reforçam a atuação da coletividade na gestão do território e no
respeito à exploração dos recursos. A relação com o território perpassa a subsistência
e a exploração econômica, sendo uma forma e relação secular, que tem contribuído de
maneira singular para a preservação dos ecossistemas locais. Destacam-se os ofícios
de copaibeiro, castanheiro, pescador e caçador.
Conflitos socioambientais e outros: O principal conflito relatado pelos comunitários
do Curuçá se referem às operações da MRN no platô Monte Branco, onde a supressão
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vegetal atingiu copaibais importantes para a sobrevivência das famílias locais e de
grande parte do TQ Alto Trombetas II. Segundo eles, o licenciamento dessa área não
levou em consideração os reflexos negativos da derrubada das copaibeiras na renda e
no bem-estar dos quilombolas.
Atualmente, apesar de estarem envolvidos no projeto de mapeamento e inventário das
copaibeiras feito pela MRN em parceria com o Inpa, os quilombolas questionam a
eficácia dessas ações. Diante da experiência presente no Monte Branco, alimentam
incertezas e resistência quanto à exploração minerária na Zona Central Oeste, uma vez
que, dada a licença de lavra, haverá a supressão vegetal em toda a área,
independentemente das espécies aí existentes e dos usos que delas fazem as
populações locais.
Em relação ao ICMBio, os comunitários se queixam da restrição a atividades
extrativistas nas UCs do território: “No Erepecu, se você não for tirar uma castanha, para
entrar lá, não pode. Se você tirar e eles lhe pegarem lá dentro, eles tomam tudinho. [...].
Todos nós tirávamos castanha, mas depois que eles chegaram não deixaram mais a
gente tirar castanha” (informação verbal). Avaliaram, também, a respeito dos
procedimentos de fiscalização do órgão ambiental, que ele é arbitrário e
desproporcional, desconsiderando os costumes e modos de vida dos comunitários.
Proíbe muito, tudo é proibido. Se você pegar até um peixe para
você comer com a sua família, se estiver passando ali e agarrar
você com uma quantia de 20 peixes para você levar para sua
família, o ICMBio pega, toma, ainda bota processo em cima de
você para você pagar multa. Tem um filho de um parente meu,
o Moreno, filho do Manoel, ele estava lá perto de Trombetas
pescando uma linha só para sobreviver, estava puxando aracu.
Ele estava só com uma linha e pirão, aí uma tal [agente do
ICMBio] passou lá. Levaram ele lá para feira, tomaram rabeta,
tomaram a canoa dele, as linhas e ainda botaram uma multa
para ele pagar. [...] Muitos funcionários do ICMBio estão mais
acostumados nas comunidades, a conhecerem a realidade, eles
têm a visão diferente. Mas tem uns que têm a visão de onde eles
vieram e querem fazer a lei do jeito que eles pensam que tem
que fazer, aí, fica difícil de ter uma relação boa com a pessoa.
(Informação verbal)
A fiscalização eu acho que deve existir para esses que pegam
diretamente, não procuram outro meio de sobrevivência se não
for invadindo, porque tem gente que deixa de trabalhar lá
embaixo, onde ele mora e vem pescar aqui onde a gente mora.
Eu acho que essa pessoa precisava ser punida, porque ele tem
outro meio de viver e deixa daquela facilidade que não vai ter
prejuízo e fica pescando para vender, tem muitas pessoas que
estão fazendo isso. [Mas], se eles toparem uma canoa
encostada aqui na beira, que às vezes você vai pescar na beira
do lago pra pegar o peixe, se eles verem uma canoa encostada
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lá, eles levam, eles tomam... lhe deixam ilhado lá e levam. Eu
acho que não é correto fazer isso. Nós precisamos, a gente tem
filho para criar [...]. Não querem empregar o pessoal, não
querem dar o sustento que a gente precisa e ainda fazem uma
malvadeza dessa. (Informação verbal)
Ainda se referindo ao ICMBio, os quilombolas do Curuçá mencionaram um passado
tensionado por conflitos, que tem dado lugar a um processo de ajuste entre as
comunidades e o órgão ambiental:
Basta dizer que é Ibama agora, as pessoas já acordaram. De
primeiro, o Ibama não queria parceria com comunidade
nenhuma. Já mataram criança, meteram a lancha no porto, tinha
uma criança lá na beira, a lancha afundou a criança aí da
Tapagem. De primeiro eles levavam comida. Se a senhora
estivesse aqui com uma tartaruga na panela, eles pegavam a
panela e levavam [...]. De uns tempos para cá que já mudou,
mas eles continuam levando as embarcações. Tiraram a vida de
um rapaz que deixou o filho dele pequeno para criar, por um ovo
de tracajá. Se o Ibama fizer uma tragédia, se você denuncia, é
mesmo que você pegar uma pedra dessa e jogar ali, não tem
valor nenhum. Isso não era para acontecer. Se viram o rapaz lá
na praia, tomassem os ovos do rapaz e deixassem ele ir embora,
não tirasse a vida do cara. (Informação verbal).
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Os impactos socioambientais percebidos
na exploração do platô Monte Branco são também esperados no empreendimento de
mineração na ZCO. Eles incidem nos meios físico e biótico, e são identificados pelos
moradores do Curuçá tanto nas áreas de moradia quanto nas áreas de uso do território
que ocupam. Notadamente, em campo, foram apontados os impactos – avaliados como
positivos, negativos ou ambivalentes quanto ao seu sentido –, que a seguir serão
comentados.
Os moradores do Curuçá deixaram claro que o relacionamento das comunidades
quilombolas com a empresa mineradora têm aspectos positivos e negativos, e, de modo
geral, são ambivalentes. Ademais, são pontuais e não geram melhorias que se
sustentem ao longo do tempo.
Tudo que eles dão para a gente é pouco, se eles dão um motor
de luz o pessoal fica contente: “Ah! Eles deram”. Não, eles não
estão dando aquilo porque eles querem; é porque eles têm que
fazer. Mas, se tu deres algo que vai servir para a pessoa a vida
toda, que tu vais morrer e vais levar. O estudo, tu morres e levas,
tu não deixas para ninguém. O importante é a pessoa estudar,
se formar e viver daquilo. A pessoa que é formada, ela anda
aqui, peleja ali e consegue alguma coisa. Mas a pessoa que não
é nada, ele vai pegar um trabalho pesado e ganhar muito
pouquinho, às vezes não passa muito tempo. É um trabalho que
ainda vai adoecer a pessoa e ainda vai matar porque é um
trabalho que está forçando a pessoa e o ser humano é frágil.
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Então, tudo que melhorar a vida do ser humano, no meu ponto
de vista, é bom. Mas o que não vai melhorar e vai deixar a
pessoa parada todo tempo, não é bom. (Informação verbal).
Entre os impactos positivos, a comunidade relata parcerias e projetos desenvolvidos
pela MRN, como o projeto Manejo das Populações de Copaíba, implantado em parceria
com o Inpa, envolvendo as comunidades Curuçá e Jamari. De acordo com a MRN, o
projeto inventariou mais de quatro mil copaibeiras no platô Monte Branco e produziu
mais de três mil mudas para o enriquecimento populacional das copaibeiras em 2012.
Embora a realização da ação conjunta seja bem recebida pela comunidade, os fins e os
métodos são questionados e não agradam os comunitários.
Eles mapeiam, medem as copaibeiras. Isso eles estão fazendo
porque essa área vai ser desmatada. Como está dentro da área
aqui da comunidade, está vendo qual vai ser o dano, quantos
pés de copaibeira vão tirar. Isso, em vez de eles fazerem em
cima do platô, eles fazem na borda do platô. De três em três
meses vai uma comunidade, depois vai outra, agora, dia 9, é o
pessoal do Jamari que vai, eles só trabalham 10 dias.
(Informação verbal).
Apesar de participar do projeto, a comunidade entende que o inventário deveria ser
executado, também, em cima do platô, e não apenas na borda.
Porque o que vai ficar na borda não vai ser tirado, vai ser tirado
o que está em cima. Eles não vão contar aquilo que está lá em
cima, e quem vai perder vai ser a gente, porque é da copaíba
que a maioria das famílias da nossa comunidade sobrevive. Os
homens vão, tiram o óleo da copaíba e vendem. É o sustento da
família, além da farinha, mas a farinha é só para o consumo.
(Informação verbal).
Outra ação positiva da empresa na comunidade, de acordo com moradores ouvidos no
ECQ, foi o Projeto de Educação Ambiental e Patrimonial (Peap), que faz parte do
Programa de Educação Socioambiental (PES) – uma das condicionantes das licenças
ambientais concedidas pelo Ibama. Segundo a MRN, a iniciativa tem como objetivo
promover o resgate e o registro sobre do patrimônio ambiental e cultural da região por
meio de ações educativas que promovam alternativas sustentáveis de geração de
renda. Assim, a comunidade é envolvida em um projeto de apoio ao artesanato de
cerâmica, do qual, atualmente, dez mulheres participam, além de três mulheres e um
homem do Jamari. As artesãs, agora, demandam a construção de uma estrutura
adequada para o trabalho, a exemplo da Casa do Artesanato existente na comunidade
Moura, bem como atividades de capacitação para o escoamento da produção, que fica
retida na comunidade por falta de contatos e mercado:
O nosso trabalho a gente faz aqui mesmo. Agora teve o início
das oficinas, e agora é a Niele Valério que está trabalhando com
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a gente. Ela está trabalhando com biojoia, com embalagem, mas
é assim, ela não trabalha para a gente ganhar mercado de
venda. O que a gente precisa hoje, agora é o mercado de venda,
para a gente vender, e um local de trabalho, porque a gente não
tem um local adequado de trabalho, trabalha improvisado e a
gente tem muito prejuízo. A mineração contratou a Regina
Cavalcante. Como no Moura já tinha esse projeto que era do
artesanato, eles pegaram seis pessoas de lá, que trabalham até
hoje, eles vieram de lá ensinar as técnicas que eles trabalharam,
muitas pessoas não tinham a técnica, mas sabiam trabalhar, aí
foi rápido que se adaptaram, aí passaram dois anos vindo fazer
a oficina aí, e a gente se adaptou pelo projeto de cerâmica. Teve
projeto de teçume de palha, de pintura, mas a maioria das
pessoas ficou na cerâmica.
Quando vem algum visitante a gente vende aquelas pecinhas
poucas, quando tem algum evento que convidam a gente, a
gente leva, vende. Em Oriximiná o mercado é restrito, tem uma
senhora só que compra, mas ela quer dar um valor muito baixo
e não recompensa o trabalho da gente, por isso que a maioria
não vende. A gente tem dificuldade aqui porque a gente não tem
um lugar adequado, trabalha aqui, ali, quebra, na hora de
queimar a gente tem muito aperto, a gente queima na coivara,
não é no forno. No Moura eles têm um barracão de
armazenamento, de construção, tem os fornos de queima, ali
eles não têm prejuízo, e lá eles têm a comunicação bem
próxima, eles têm muito tempo, tem mais de 10 anos de projeto,
tem muitos clientes e fazem bastante venda, e nós não, aqui a
gente só tem telefone, mas não tem internet, nada. (Informação
verbal)
Ainda em relação a parcerias com a MRN, os moradores relatam que o estreitamento
de laços com a empresa é recente.
A mineração só faz esses convênios com a comunidade por
causa que essas serras onde ela está trabalhando envolvem a
área da comunidade. Há poucos tempos que os coordenadores
das comunidades se avexaram, deram uma prensa nela, que ela
passou a fazer isso, que antes [a comunidade] era inocente, eles
estavam tirando essa serra aí do platô da bauxita, mas ninguém
sabia que estava na área das comunidades aqui. As
comunidades se aliaram em conjunto, foram lá, deram uma
apertada nela, foi que ela começou a fazer esses benefícios.
(Informação verbal).
Entre os benefícios mais recentes em infraestrutura, a comunidade recebeu da
mineradora um conjunto gerador de energia, material para manutenção do barco
comunitários e um bomba d’água para o microssistema de abastecimento.
Anteriormente, teve apoio da empresa na construção do barracão e de uma casa de
farinha comunitária. Benfeitorias como essas são citadas como os principais reflexos
positivos, já conhecidos, da convivência com a mineração. A comunidade imagina que
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eles poderão se avolumar em caso de extensão da presença da empresa na área por
mais algumas décadas de atuação na ZCO, mas se encerrarão após o esgotamento
das jazidas.
Eu acho que o que pode acontecer, o que está acontecendo é
um benefício para as comunidades. A bauxita que vão tirar
desse platô está beneficiando as comunidades. Se não fosse
essa bauxita aí, eles não iam fazer isso nas comunidades. A
mineração, depois que ela for embora, também as comunidades
não vão mais ter esse benefício. Porque a gente mora aqui, bem
dizer na frente da mina da bauxita, então, as comunidades ficam
na frente e eles estão por trás tirando, aí eles beneficiam as
comunidades. O benefício é o que eles põem na mão das
comunidades, que é uma base de 22 mil [reais], então, a
comunidade vê o que ela quer. Aqui o que nós pedimos foi: um
motor de luz, para trocar esse aí, maior; pedimos um motor de
centro, uma lancha, que às vezes a gente não espera o que está
para acontecer, acontece alguma emergência; uma casa de
farinha que precisa, que tem uns roceiros que têm a roça e para
fazer uma farinha é o dia todinho, então, nós pedimos esse
material para ver se facilita mais. Então, cada ano eles estão
dando esse benefício e a comunidade pede o que é preciso. É
de ano em ano, do começo de 2014 para cá. A cada ano tem
esse dinheiro para as comunidades. Aí a comunidade escolhe o
que quer. Não é assim de dizer que eu vou dar dinheiro para a
senhora... Vê o que a comunidade quer, faz o projeto e faz o
lançamento para ver se dá de comprar. (Informação verbal).
As reivindicações são de ações duradouras, sustentáveis e que alterem mais
substancialmente a qualidade de vida da população, sobretudo, para que ela não fique
dependente de doações. Neste sentido, a formação profissional e a empregabilidade
dos comunitários são pontos de ênfase. Destaca-se a menção aos cursos de mecânica
e elétrica oferecidos pelo Pronatec com apoio da MRN, em 2016, aos quais dois
moradores locais tiveram acesso, tendo recebido da empresa todo o suporte logístico à
participação nas aulas.
As comunidades participam, mas é vaga limitada. A comunidade
aqui teve duas vagas, teve umas que tiveram só uma e umas
que ninguém participa. Daqui tem dois, estão fazendo aí. [É] a
primeira vez [que tem curso], que eu me lembre, porque as
coordenações que pediram, exigiram e brigaram para conseguir.
(Informação verbal).
As expectativas de que a MRN apoie novas ações de educação são grandes:
Terminou o Ensino Fundamental, o pai não tem condições de
bancar o filho na cidade para estudar o Ensino Médio e nem para
fazer uma faculdade, principalmente faculdade. Não vai ter
dinheiro para pagar e as vagas de bolsista são limitadas. Muitos
nem sabem como faz porque não divulgam. A mineração tinha
condição de fazer isso. Tinha não, tem! (Informação verbal).

355

Olha, [precisa de] mais projetos para educação. Tem pessoas
que terminam o Ensino Médio, mas não têm condições de fazer
um curso técnico que é caro, para cá tudo é caro. Aí, se as
pessoas fizerem, elas têm mais oportunidade de arrumar
trabalho... na mineração, para arrumar um trabalho melhor, tem
que ter estudo. (Informação verbal).
Foi pedido uma escola técnica na comunidade para as crianças,
para o futuro deixar uma educação de qualidade... Se você não
pudesse sair daqui e eles conseguissem se formar, fazer até
uma faculdade e fazer uma vida melhor. É um sonho, né. Tem
que ter escola e educadores capacitados para educar os jovens,
tem que funcionar. É muito fácil fazer a escola e não estar
funcionando com equipamentos de qualidade. (Informação
verbal).
Para as crianças, para o futuro, deixar uma educação de
qualidade. Foi pedido uma escola técnica na comunidade. Se
você não pudesse sair daqui e eles conseguissem se formar,
fazer até uma faculdade e fazer uma vida melhor. É um sonho,
né? Tem que ter escola e educadores capacitados para educar
os jovens, tem que funcionar. É muito fácil fazer a escola e não
estar funcionando, com equipamentos de qualidade.
(Informação verbal)
Entre os impactos negativos da mineração na ZCO, estima-se, em primeiro lugar, a
diminuição da renda que advém da venda de óleo de copaíba e castanha. A
disponibilidade de madeiras para uso doméstico também será afetada, de acordo com
os moradores locais.
Eles vão tirar as árvores, agora não sabem que benefício vão
trazer para as comunidades... O benefício que eles estão dando
é bem-vindo, mas é muito pouco, porque, depois que eles
tirarem o minério, eles vão embora. E nós, como vamos ficar?
Do que nós vamos sobreviver? Aí eles têm que ver qual seria a
melhoria que eles iam trazer para os quilombolas porque eles
não vão prejudicar só uma pessoa, eles vão prejudicar todos nós
que moramos na área. Mesmo eles dando o que estão dando, é
muito pouco. Eles deveriam dar mais, fazer mais. Depois que
eles tirarem tudo... Quantos anos uma copaibeira não vai passar
para ela crescer e dar o óleo para a gente tirar? De onde a gente
vai tirar o produto? A gente não pode vender nada, que o Ibama
não deixa, não pode vender peixe, não pode vender caça que é
proibido... Como a gente vai viver? Para a cidade, a gente não
tem um estudo bom para ir viver, para ganhar. A gente não tem
de onde tirar, vai para lá para morrer de fome? Quem não
trabalha, rouba ou então morre. Então, eu acho que [a
exploração do] o platô vai tirar algo e não vai dar nada em troca
para as pessoas, ele vai prejudicar muitas pessoas porque é daí
que as famílias tiram a renda deles. (Informação verbal)
A respeito das ações de plantio das espécies realizadas em conjunto com a MRN no
intuito de compensar futuramente o impacto, os comunitários também apresentaram
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desconfianças quanto à sua eficácia. Em entrevista para o ECQ, Deuzilene Conceição
comentou:
Fizeram coisa de plantar semente, fazer um plantio, fizeram.
Mas, como o pessoal que trabalha com a copaíba diz, na
capoeira não dá copaíba, só na mata virgem. Elas estão
crescendo, mas não como deveriam porque ela tem que estar
numa média [de idade] bem avançada para dar o óleo... e nem
todas as copaibeiras dão óleo. Tem umas que são secas, tem
umas que já estão ocas. Vai custar muito [tempo] até elas
ficarem grossonas para ter o óleo. (Informação verbal).
Receios quanto ao aumento do índice de doenças devidas à poluição do rio também
foram frequentemente relatados pelos moradores do Curuçá. No tocante à iminência da
expansão das atividades de extração de bauxita no Platô Cruz Alta, relatam apreensão
em relação aos possíveis impactos na saúde dos comunitários, sobretudo na qualidade
da água:
O que ela [MRN] fizer lá... vai ter muito [impacto] na saúde dos
quilombolas porque com certeza vai ter algo impuro que vem
para o rio, que mesmo eles tendo o cuidado, mesmo assim, polui
os rios, que eles poluíram o lago do Batata. Vai atingir a saúde
dos quilombolas. O rio vai ficar poluído, a gente não vai ter uma
água tratada, vai beber essa água poluída, vai adoecer o
pessoal. (Informação verbal).
Sobre os impactos ambientais sofridos na comunidade devido às atividades da MRN, e
o incremento populacional na região, comentaram sobre a diminuição do estoque de
caças e pescados.
Conforme a modernidade da empresa, os peixes ficam difíceis,
tem pessoas que vem com vários tipos de arreio. Tem peixe-boi,
tem pessoas que nunca viram, várias espécies de peixe que não
conhecemos. (Informação verbal).
Está diminuindo cada vez mais [as caças]. Por causa do avanço
da população, que está aumentando. As modernidades também,
aí os bichos estão se afastando, a queimada, o desmatamento,
aí elas vão sumindo (Informação verbal).
Tem pessoas que pegam autorização para fazer um trabalho
com a comunidade, pedem autorização e vão fazer outra coisa.
Teve um caso de uma equipe que veio matar os peixes falando
que ia trazer professores para as comunidades. (Informação
verbal).
A relação de alguns moradores com a empresa parece também gerar um mal-estar no
Curuçá e entre esta e outras comunidades do TQ. Segundo relatam: “Às vezes as
comunidades se desunem por causa disso, o pessoal falava que o cara vendia terra, se
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trocava com a Mineração. Têm ciúmes porque, se [virem] alguma pessoa dialogando
com a Mineração, aí pensa que está se trocando” (Informação verbal).
Identificada com aspectos ambivalentes, a geração de empregos para os comunitários
aparece entre os impactos esperados da mineração na ZCO. Trabalho e renda são
vistos como positivos, no entanto, ressaltam-se como pontos negativos o caráter
temporário das vagas oferecidas e a dependência que criam em relação à MRN – que
é agravada pelo fato de ser ela a única empregadora nas imediações: “Ele [o impacto
da MRN] é positivo para quem está no emprego. Para quem não está no emprego, ele
é negativo. Olha, os estudos do EIA pegaram sete pessoas de cada comunidade. E o
resto? Ele é mais negativo que positivo porque ele é temporário” (informação verbal).
Segundo os moradores, ainda que a MRN criasse postos de trabalho para todos os
quilombolas, esses postos não seriam mantidos após o fim da lavra de bauxita e a
consequente saída da empresa da região.
Hoje essas pessoas estão tirando copaíba, por exemplo, mas
tem outros que estão se formando, estão se levantando. Do que
eles vão viver? Daqui a pouco a Mineração vai embora. O prazo
para ela estar aqui dentro é até 2046. Esses que estão vindo
agora, do que eles vão viver na situação que está? Isso é uma
coisa que a gente tem que pensar. Agora eu preciso sustentar
minha família. Os meus netos que estão vindo também vão
precisar sustentar a deles sem precisar sair daqui. Senão, vai
acontecer igual como lá no Jamari [que] o Ibama falou o
seguinte, que eles não iam indenizar ninguém, mas eles irão
colocar uma pressão que o próprio cidadão vai sair de lá com as
próprias mãos, infelizmente... Eles quase conseguiram fazer
isso, infelizmente. (Informação verbal)
Os trabalhos realizados para a mineração estariam, ainda, afastando os comunitários
de seu modo de vida tradicional, pois tomam o tempo das atividades diárias.
A gente tem um exemplo desse negócio de emprego. O Almeida
é um castanhal onde o pessoal tirava castanha. Quando chegou
nas audiências para fazer negociação, o pessoal queria
emprego. Emprego eu acho que não é uma compensação,
emprego é diferente da situação. Ele não é seguro na situação
que está. Ah! Queriam emprego, beleza. A mineração empregou
vários na [empresa] GR, teve gente que não passou três meses.
Aí eles falam: “Ah! Vocês queriam emprego e nós arruamos
emprego pra vocês, vocês que não garantem o emprego de
vocês”. Compensação é para aquilo que você vai compensar...
emprego não é [compensação]... Daqui a um tempo a Mineração
foi embora, com o que você vai se empregar? Daqui a um tempo
ela vai embora e ela tem que deixar alguma coisa para as
pessoas sobreviverem. A gente vai para lá, a gente não está
acostumado a ser empregado, está acostumado a trabalhar dez
dias na copaíba e volta. O copaibeiro ganha mais de que um
salário da mineração. O emprego, ele acaba tirando a cultura
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das pessoas que poderiam viver da situação [...]. Se ele vai
daqui para a Mineração atrás de emprego, não é que ele goste,
é porque ele está sendo obrigado porque ele precisa de emprego
para ele. É diferente de ele ter uma geração de renda do próprio
local dele porque ele não sai de lá para cuidar daquilo que é dele.
(Informação verbal)
Os moradores do Curuçá reclamam, enfaticamente, a priorização de projetos
sustentáveis que prevejam a capacitação dos interessados.
Deveria ter um projeto sustentável para as pessoas trabalharem
aqui na comunidade, não deixar o filho da gente aqui. Adequado
à nossa realidade, porque nós que trabalharíamos. Um projeto
que todos possam trabalhar o tempo todo, mesmo quem não tem
estudo. Projeto com começo, meio e fim. Para onde pode ser
escoado? Antes disso tem que ter curso. Quando você aprende,
você vai saber fazer um projeto sustentável. (Informação verbal)
Evidenciaram que até mesmo os impactos mais positivos da presença da MRN na área
são paliativos para alguns de seus problemas e carências históricas. E mesmo entre
estes encontram aspectos negativos. De acordo com Deuzilene da Conceição:
Isso que eles fazem é bom, mas é pouco. Na área de saúde a
gente sofre muito porque a gente não tem dinheiro pra pagar um
plano de saúde. Quando a gente precisa, é mal atendido muitas
das vezes. Então eles poderiam fazer algo melhor e a mais pras
pessoas, porque a cada ano que passa o povo tá crescendo,
então, a gente precisa muito de melhoria. O que eles fizeram pra
nós não significa nada, foi só mesmo um pouquinho que não vai
fazer falta. Muitas pessoas já acham que é muito, mas é muito
pouco. A comunidade precisa de algo a mais, precisa de
educação, de saúde, de renda pras famílias, porque, o que eles
dão, não é nada. (Informação verbal).
Tabela 63: Matriz de impacto - Curuçá
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e Negativo
máquinas nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo
Afugentamento da fauna
Negativo
Agravamento de problemas sociais
Negativo
Alteração da qualidade da água
Negativo
Alteração da qualidade do ar
Negativo
Alteração de Habitats Naturais
Negativo
Apoio à cultura local
Positivo
Apoio à governança comunitária
Negativo
Assistência à saúde comunitária
Positivo
Assoreamento em Corpos Hídricos
Negativo
Atração de Empreendimentos Informais
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte
Fraco/
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Muito Forte
Fraco
Fraco
Fraco
Forte
Médio/
Médio

359

Atração de jovens para o mercado de
trabalho/evasão escolar
Atração de população migrante
Aumento da Pressão de Caça e Captura de
Animais
Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais
Aumento da Pressão sobre a Pesca
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Animais Peçonhentos
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Felinos
Aumento dos Incidentes Fluviais
Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças
Desmatamento
Divergências entre a comunidade e o
empreendedor / dissidências entre a população
local
Fixação de população local
Frustração de expectativas de emprego e renda
Geração de emprego

Negativo

Forte

Negativo
Negativo

Forte
Muito Forte

Negativo
Negativo
Negativo

Muito Forte
Muito Forte
Forte

Negativo

Forte

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Muito Forte
Forte
Muito Forte
Forte

Positivo
Negativo
Positivo/
Negativo
Geração de renda na comunidade
Positivo
Interferência na Comunidade de Quelônios
Negativo
Interferência no cotidiano e no modo de vida da Negativo
comunidade
Interferências na pesca
Negativo
Melhoria da Qualificação Profissional dos Positivo
Trabalhadores Locais (Pronatec)
Melhoria do sistema de transportes fluviais
Positivo
Melhorias na infraestrutura da comunidade
Positivo
Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias
Negativo
Perturbação por luminosidade (luz)
Negativo
Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, Negativo
banzeiro)
Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, Negativo
arqueologia, cultura em geral)

Forte
Muito Forte
Médio/
Forte
Forte
Muito Forte
Forte

Promoção de educação formal (EJA)
Restrição de Acesso e Uso do Solo
Retração da economia comunitária
Risco de Acidentes e Morte da Fauna
Transtornos Ligados Às Obras

Fraco
Forte
Muito Forte
Forte
Forte

Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Forte
Fraco
Fraco
Médio
Muito Fraco
Fraco
Fraco
Fraco
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8 PALHAL
Figura 127: Centro comunitário do Palhal.

Foto: Alexandre Rocha, 13/12/2016.
Denominação: Palhal.
Segundo moradores, a denominação decorre da fartura de palmeiras das quais se retira
a palha branca, também chamada palhinha, que se usa para fazer cobertura das casas.
A gente conhece como palhinha. Mas ela só cresce essa altura
assim... Dá terra para cima, ela não cresce aquela palmeira alta,
não. Ela cresce, assim, dessa altura, é assim que ela cresce. Aí
ela espalha, faz aquelas palhas mas só o que a gente tira dela é
só para subir a casa. (Informação verbal concedida a Luciana
Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
Localização e acesso: A comunidade Palhal localiza-se no Território Quilombola Alto
Trombetas II, a montante do Moura, com a qual faz fronteira. A área que ocupa fica nas
margens do lago do Palhal, acessível pela margem direita do rio Trombetas, e tem
sobreposição com a Flona Saracá-Taquera. Praticamente em frente ao Palhal, na outra
margem do rio, fica a comunidade do Juquiri Grande, com a qual mantém relações
próximas.
Palhal fica a 18,72 km de distância de Porto Trombetas, e o acesso à comunidade se
faz unicamente por via fluvial, em cerca de seis horas de viagem a partir de Oriximiná,
(MMA, 2006). Embora não exista barco de linha para a comunidade, grande parte dos

361

moradores possui embarcação própria (canoa, bajara, rabeta, barco ou lancha) com a
qual se desloca na região, inclusive até a sede municipal.
Figura 128: Paisagem do Palhal.

Foto: Juliana Fidelis, 7/12/2016.
Situação fundiária e sobreposições: Palhal faz parte do Território Quilombola Alto
Trombetas II, que apresenta sobreposição com duas Unidades de Conservação: a Flona
Saracá-Taquera, na margem direita do Trombetas, e a Rebio Trombetas, na margem
esquerda. Os moradores do Palhal, assim como os das demais comunidades (Curuçá,
Juquiri Grande, Juquirizinho, Jamari, Moura, Nova Esperança e Último Quilombo),
pleiteiam a titulação do TQ pelo Incra no âmbito de processos administrativos que
remontam a 2004.
Em 14 de fevereiro de 2017, o Diário Oficial da União (seção 3, p. 1-2) tornou público o
edital do Incra que informa a tramitação dos processos supracitados e concede o prazo
de 90 dias aos interessados para apresentação de possíveis contestação à
regularização fundiária do referido TQ.
População: Informações verbais dos líderes comunitários indicaram a presença de 13
famílias residentes no Palhal, em dezembro de 2016.
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Considerando-se a média de 4,7 indivíduos por família, deduzida dos levantamentos
socioeconômicos realizados pelo MMA e pela STCP entre 2006 a 2014, estima-se que
o número total de habitantes seja em torno de 58. Abaixo, um quadro-resumo da
variação populacional na comunidade nos últimos dez anos.

Dado de população - Palhal
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

14

48

18

77

11

59

13

58

70

13

Em relação a 2006, para 2016 observa-se uma redução de 7% do número de famílias
na comunidade e de 0,5 do número médio de indivíduos por família.
Quanto à composição da população, o relatório antropológico do TQ assinala a
descendência dos Macaxeira, um dos troncos familiares mais importantes na trajetória
da ocupação negra do rio Trombetas. Destaca, ainda, a presença significativa de
migrantes originários da região do lago Grande do Curuai, que fica no município de
Santarém (Ecodimensão, 2014).
De acordo com o Plano de Manejo da Floresta Nacional Saracá-Taquera, de 2001,
apenas três famílias da comunidade eram remanescentes de quilombos (XXXX).
Segundo a moradora Maria Verônica Dias dos Santos, apesar das origens diversas, a
comunidade, atualmente “é só parente” (informação verbal).
Histórico da ocupação: A ocupação do entorno do lago do Palhal remete a dois
períodos históricos e dois grupos familiares principais. De um lado, os descendentes da
família Macaxeira, que fixaram moradia às margens do rio Trombetas no século XIX,
como registra o relatório antropológico que integra o RTID do TQ Alto Trombetas II.
[...] do lado direito do rio Trombetas, encontramos outra
comunidade cujos membros quilombolas pertencem à família
Macaxeira, a saber, a comunidade do Palhal, onde residem,
juntamente com sua descendência, Maria Emiliana dos Santos,
filha de Antônio Macaxeira, e seu marido Osmarino Gualberto de
Oliveira, também integrante do tronco familiar Pereira de Jesus,
que possuía alguns de seus membros, originários da linhagem
de Afonso Macaxeira – tio do patriarca do Jamari –,
estabelecidos no entorno do lago Palhal desde tempo remoto,
parte dos quais ainda reproduzindo-se nesta paragem até os
dias de hoje. (Ecodimensão, 2014, p. 82).
De outro lado, um grupo da família Castro dos Santos, proveniente da comunidade do
Peré, que fica no lago Grande do Curuai, em Santarém, migrou para lá no final da
década de 1980, para trabalhar na localidade de Flexal e tentar arrumar uma vaga de
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trabalho na mineração. Em contrapartida às expectativas frustradas de emprego, os
migrantes encontraram terras boas e fartas para a agricultura.
Eu tinha um amigo... que me perguntou: "Tu não quer ir pra Porto
Trombetas? Lá é bom de arrumar emprego". Como eu queria me
empregar, eu vim, mas não consegui. Eu fui [me apresentar]...
Daí encontrei com umas pessoas evangélicas que me levaram
no barco e até me davam refeição. Tive alguns colegas que
trabalhavam dentro da mineração, também encontrei com eles,
mas não consegui emprego. Foi quando a gente negociou esse
local no Palhal. Um cara que saiu [da localidade] perguntou se a
gente estava interessado em ficar com o lugar dele, a gente foi
lá. Uma pessoa do Flechal levou a gente conhecer o lugar. Eu vi
o lugar e disse que queria fazer o negócio. Ofereceram que, se
a gente pagasse a benfeitoria dele, a roça, as plantas, essas
coisas... Porque lá não podia vender terra, então a gente pagou
o preço que ele pediu, que na época foi setenta cruzeiros, e a
gente ficou com o direito de cultivar a área lá. Foi quinhentos
metros de frete com três mil e oitocentos de fundo. Eu passei a
ocupar junto com meu pai e meus irmãos. Eu fiquei com
duzentos e o papai ficou trezentos, porque ele ainda tinha os
filhos que dependiam dele. E começamos a cultivar isso foi em
88. Demos continuidade na roça que já tinha lá. Então, a gente
viu que só isso não era bom, então agente planejou fundar uma
continuidade. Nessa época nós éramos umas cinco famílias: o
seu Manuel Cosmo e a Dona Maria, que eram nordestinos, que
não paravam muito tempo no lugar, com pouco tempo eles iam
embora. Tinha o seu Osmarino, que era o mais antigo de lá, ele
era descendente quilombola mesmo. Tinha mais o Damásio,
com os filhos dele. Hoje só uma das filhas mora lá, que é a Maria
Zanete. (Entrevista de José Adomiro Castro dos Santos
concedida a Luciana Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
Além das terras propícias à agricultura, os migrantes encontraram boas condições de
mercado para os produtos da roça nos arredores do lago do Palhal – ao contrário do
que experimentavam no Peré, devido às pressões exercidas pelo grande número de
produtores que, além de disporem de menos terras, competiam pelos mesmos
mercados. Ali, nas imediações de Porto Trombetas,
[...] encontravam-se boas condições para a agricultura em
moldes familiares e uma população nativa sem tradição de
produção agrícola na escala demandada pelos consumidores de
Porto Trombetas, o que fazia do lago Palhal um espaço
estratégico de produção e, da Mineração, um locus privilegiado
de comercialização dos produtos agrícolas, dada a baixa
concorrência em comparação ao Lago Grande do Curuai.
(Ecodimensão, 2014, p. 83).
A integração do grupo de migrantes à população nativa deu-se pelo estabelecimento de
laços matrimoniais e formas de colaboração mútua, que envolviam trocas de
conhecimentos e produtos.
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É, tem coisas que eu aprendi, muita coisa com eles, igual eles
com a gente! Que, por exemplo, nessas comidas que eles fazem
nas castanhas, só usam mais castanhas, e nós não tínhamos
esse hábito assim de fazer quase tudo com castanha. Certas
coisas que eles sabem, que a gente não sabe; certas coisas que
a gente sabia e eles não sabiam. Tem coisas que a gente
aprendeu com eles, e tem coisas que eles aprenderam com a
gente [...]. O doce de castanha eu aprendi aí, já no Trombetas.
Aprendi com uma menina. Ela fazia, eu provei, gostei, depois a
gente fez juntas, aí se repartimos, depois eu fazia só [...]. Mas
eles têm outra técnica que eles sabem, que eu não sei. Tem uma
senhora lá no Juquiri, que ela aproveita tudo! Esse que a gente
fazia era só do leite [da castanha], e o que ela faz lá não, é com
o bagaço e tudo. É bacana, dá vontade de comer com farinha
mesmo. (Entrevista de Rosa Santos concedida a Luciana
Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
Diferenças étnicas e culturais geraram certo estranhamento e resistência inicial,
conforme revelou José Adimar Santos em depoimento ao relatório antropológico do TQ:
“O povo daqui tratava nós como se fosse umas pessoas estrangeiras, não davam certo
valor pra gente, existia uma discriminação” (Ecodimensão, 2014, p. 85). Com a
convivência, os estranhamentos foram superados, e adaptações nos modos de vida
locais foram elaboradas, tanto da parte dos migrantes quanto dos nativos.
Eu acho que mais eles que estranharam a gente. Eles diziam
que a gente tem a pele esfolada! Era meio difícil a gente conviver
assim porque, para mim, eu não tenho essa distinção de raça,
de cor, porque afinal, todos nós somos a mesma pessoa, igual
[...]. Aí, para gente conviver foi meio difícil, depois foram
acostumando com o jeito da gente, eu acho, e a gente com eles
também. Cabocla, a palavra que eles chamam! Tem uns que não
têm muita coragem de falar, mas tem uns que são mais liberais
e falam até hoje, falam sempre: caboclo! Uns dizem que caboclo
não gosta de preto, mas não é bem assim não. É fácil de
conviver, tem que aprender a conviver. (Entrevista de Rosa
Santos concedida a Luciana Carvalho em 20/02/2013. Acervo
pessoal).
As práticas de trabalho, sobretudo, foram alteradas de um modo geral, por parte dos
dois grupos étnicos que passar a coabitar no Palhal. Na percepção dos migrantes, os
nativos viviam de “coletar castanha, copaíba, esses negócios deles; pescar e caçar é o
que eles mais faziam”. Os recém-chegados, por outro lado, eram basicamente
agricultores. Com o tempo, ambos os grupos familiarizaram-se com os ofícios um do
outro.
[...] quando a gente chegou pra ai, eles compravam, não tinham
muito o habito de trabalhar muito em roça. Teve época que
chamavam até pra gente lá na comunidade de “fedorenta de
mandioca”. É sério, porque a gente só fedia a mandioca. Eles
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compravam da gente... passou uns anos, eles começaram a
fazer também. Agora, em vez de eles comprarem, eles já
vendem também. Então é assim, eu vejo que eles aprenderam
com a gente [a] trabalhar. Que eles tinham muita terra, mas não
tinham esse habito de plantar, eles sempre compravam,
trocavam com as coisas. Agora eles já sabem fazer bem, já até
vendem bem-feitinho. (Entrevista de Rosa Santos concedida a
Luciana Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
No processo de organização coletiva que culminou na fundação da comunidade do
Palhal, os migrantes tiveram um papel crucial. Com a experiência de vida comunitária
que traziam do lago Grande, eles ajudaram a instituir novas formas de divisão do
trabalho, encaminhamento das demandas locais e busca de soluções para os
problemas coletivos.
Enfim, em 13 de fevereiro de 1989 – mesmo ano de criação da Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná (Arqmo) –,
José Adailton Castro dos Santos, Iolanda Castro dos Santos, Manoel Cosmo, José
Adomiro Castro e Osmarino Gualberto de Oliveira fundaram oficialmente a comunidade,
acompanhamento o movimento geral que estava acontecendo nas comunidades
quilombolas do Trombetas.
Lá a gente trabalhava em comunidade, desde que a gente se
entendeu. O nosso pai incentivava a gente a trabalhar em
comunidade [...]. Trabalhar em comunidade: a gente forma um
grupo de pessoas e pra cada pessoa a gente escolhe uma
função pra essa pessoa exercer na comunidade. Sempre tem
um coordenador da comunidade, tem o segundo dele, tem o
catequista pra organizar a parte de batismo, essas coisas. Eu
trabalhei oito anos exercendo a função de catequista e trabalhei
oito anos exercendo a função de coordenador também, por dois
mandatos que eu tive na comunidade. E hoje eu estou
exercendo só o cargo de presidente da associação [...]. A gente
já chegou a uma faixa de quinze famílias aqui. Existia uns
barracõezinhos todos velhinhos, cobertos de palha. Nem mesmo
a prefeitura não dava oportunidade pra gente. Não existia
comunidade naquela época. Existia grupos de pessoas, mas
comunidade não existia quase. (Ecodimensão, 2014, p. 84-85).
Uma das principais conquistas advindas com a organização da comunidade foi a
construção de uma escola:
Tinha um monte de criança, uma família lá, que não estudavam
porque viviam lá isolados. Aí, já foi na proposta de trabalhar [em
comunidade]: vieram pra cá, falaram com o prefeito na época e
ele mandou só construir uma barracão coberto e aí começamos
a trabalhar com 28 alunos mais ou menos. No outro ano entrou
a irmã dele [outra professora] pra trabalhar com Mobral, mas
esse Mobral não durou muito tempo. (Entrevista de Rosa Santos
concedida a Luciana Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
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Logo após a fundação da comunidade, a área que ela ocupava foi transformada em uma
Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a Floresta Nacional de Saracá-Taquera,
que passou a imputar certas restrições às práticas econômicas da população local.
Em 2004, Palhal, junto com as comunidades Último Quilombo, Nova Esperança, Juquiri
Grande, Juquirizinho, Jamari e Curuçá formalizaram junto ao Incra a solicitação de
titulação de um território quilombola então denominado Jamari-Último Quilombo. Dez
anos depois, quando da finalização do relatório antropológico desse território e do
relatório do Moura – que até então pleiteava a titulação de um território exclusivo,
chamado Moura –, as oito comunidades decidiram unificar seus pleitos territoriais
propondo ao Incra a regularização fundiária de uma única área, renomeada Alto
Trombetas II.
O RTID do TQ Alto Trombetas II foi recentemente publicado, e as comunidades
quilombolas aguardam sua titulação, que implica revisão dos domínios não só da Flona,
onde fica o Palhal, mas também da Rebio Trombetas, em cujo interior se localizam
outras comunidades do território.
Cronologia da ocupação
Data
Fim do século XIX
Década de 1970
1979
1985
13/02/1989
1989
27/12/1989
2004

2013

2013
2014

2017

Evento
Provável início da ocupação negra no lago do Palhal, por
membros da família Macaxeira.
Instalação da empresa Mineração Rio do Norte em Porto
Trombetas.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas.
Instalação de postos de fiscalização do IBDF no rio Trombetas.
Fundação da comunidade do Palhal.
Fundação da Arqmo.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamary-Último Quilombo
junto ao INCRA
Finalização do Relatório Antropológico que integra o Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) ensejado pelo
processo nº 54100.002185/2004-20
Realização o Inventário Nacional de Referências Culturais –
INRC Quilombos de Oriximiná
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do território Alto Trombetas II (Moura,
Jamari, Curuçá, Juquirizinho, Juquiri Grande, Palhal, Nova
Esperança e Erepecu/Último Quilombo) junto ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)
Publicação no Diário Oficial da União da aprovação do
Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), sob
Processo Administrativo n° 54501.001765/2014-59, que trata
da regularização fundiária das terras do Território Quilombola
do Alto Trombetas II.
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Organização social e política: A comunidade do Palhal é dirigida pelo seu
coordenador, atualmente o morador José Adeã da Cruz, que a representa perante
associações locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que
recorrem à comunidade. As decisões e comunicações, dentro da comunidade, são
tomadas principalmente no âmbito dessa coordenação e em reuniões gerais.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Palhal é
representada pela ACRQAT, que é titular do território pleiteado. A ACRQAT, por sua
vez, é filiada a Arqmo, a associação que representa a maior parte das comunidades
quilombolas do município de Oriximiná.
Infraestrutura: A comunidade está disposta em torno do lago do Palhal, onde vivem as
famílias. Parte das moradias se concentra no centro comunitário e outra parte se
dispersa no curso abaixo do lago. As casas são feitas de madeira, com o assoalho
suspenso em palafitas, mas algumas, situadas em terrenos mais elevados, são
construídas em alvenaria. Na época da cheia, a água chega bem próximo às residências
dispostas na beira do lago, mas não chega a inundá-las.
A proximidade do lago facilita o abastecimento de água para aqueles que precisam
buscá-la e carregá-la em baldes e latas, sem dispor de nenhum tipo de tratamento - “a
gente bebe essa água aí do rio” (informação verbal). Já as famílias que residem no
centro da comunidade são beneficiadas por um poço artesiano, um motor que puxa
água para uma caixa geral e por um microssistema que faz a distribuição. No entanto,
esses equipamentos funcionam parcialmente, em horários limitados, porque dependem
de combustível cujo custo recai sobre os moradores: “A prefeitura deu o motor e ele só
é ligado das sete, até as nove e pouco, no máximo até às dez horas da noite. Tem a
caixa d’água, mas o motor só é ligado se tiver o diesel para poder puxar a água”
(informação verbal).
Quanto ao abastecimento da energia, a comunidade conta com uma rede, sustentada
em postes de madeira, que distribuir a energia gerada por um motor de luz doado pela
prefeitura. Mas, assim como a distribuição de água, esse equipamento só funciona em
horários determinados e dependendo da disponibilidade de combustível.
Para comunicação com o exterior a comunidade conta com uma antena de telefonia
rural, mas o aparelho não estava funcionando durante o trabalho de campo.
Os resíduos sólidos produzidos na comunidade são queimados ou enterrados, pois não
há coleta fornecida pela prefeitura de Oriximiná.
Quanto ao lazer, a principal atividade dos moradores é o jogo de futebol, que só pode
ser usado no verão, pois, no inverno as águas o cobrem. Também costumam frequentar
festejos e eventos promocionais realizados por outras comunidades do território.
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Palhal dispõe de um cemitério, que fica no centro da comunidade. Na época da pesquisa
de campo, ele estava quase encoberto pelo mato.
Figura 129: Capela de Santa Luzia.

Figura 130: Barracão comunitário do
Palhal.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 7/12/2016.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 7/12/2016.
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Dado de infraestrutura – Palhal

Energia

Lixo

Gerador
Queimado
comunitário ou
e geradores enterrado.
individuais
em algumas
residências.

Água

Escola

Retirada dos
lagos, rios e
igarapés, sem
tratamento.
Poço
artesiano.

A
comunidade
é atendida
pela escola
Santo
Antônio, na
comunidade
do Jamari.

ACS

Um ACS.

Comunicação

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Antena de
telefonia rural
(fora de
funcionamento
no período da
visita).

Barracão e
cozinha
comunitários;
capela.

Campo
de
futebol
(verão).

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Não há.
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Educação: A comunidade não possui unidade escolar e é atendida pela Escola Municipal de
Ensino Fundamental Santo Antônio, na comunidade Jamari.
Quando da oficialização da comunidade do Palhal, em 1989, uma escola multisseriada foi
instalada no local, a qual foi desativada em 2004, quando os alunos foram transferidos para
a escola do Jamari, como relata Maria Alcione dos Santos:
A escola daqui fechou devido a essa coisa dos filhos dos moradores
daqui irem para a cidade e não ter aquela quantia toda. Tirou por falta
de aluno, por falta de recurso, um monte de coisa. Aí eles transferiram
para o Jamari, então, as crianças daqui vão, tem o barco que leva eles
e traz. Eles estudam na comunidade do Jamari. (Informação verbal).
Segundo os moradores, a disponibilidade de serviço de educação formal melhorou na região
– “antes não tinha essa ajuda que está começando agora, da prefeitura, faltava mesmo”
(informação verbal) –, mas a falta de uma unidade escolar na própria comunidade é um dos
principais alvos de crítica por parte dos moradores. As crianças saem de casa por volta de
seis e meia da manhã e retornam às 14h, e a alimentação fornecida na escola é insuficiente
para passarem todo esse tempo fora de casa, de acordo com Maria Alcione dos Santos:
Fica difícil por causa do horário que as crianças passam. Eles chegam
duas horas, três horas da tarde. Agora eles estão chegando mais tarde
em casa porque o barco não entra para cá [devido à seca]. Quando
está cheio, eles deixam as crianças no porto das suas casas, então
fica mais fácil. Aí, quando seca muito, olha agora, está muito seco, o
barco não tem como entrar aqui para o lago, fica lá na beira do rio. As
crianças têm que vir nos rabetas, nas canoas, atravessar para lá para
pegar o barco. Aí tem que sair mais cedo de casa. Lá onde a gente
mora é a última casa. Lá, menino sai seis e vinte, seis e meia, para
poder dar tempo de pegar o barco aqui. Aí eles chegam para lá duas
e meia, três horas da tarde, depende; se tem o rabeta eles chegam
mais cedo. Aí, quando a prefeitura dá a gasolina, tem o rabeta, eles
vêm no rabeta e chegam mais cedo, mas quando não tem, ele vai
remando, chegam três horas para lá. Esse período a criança tem a
merenda da escola, mas não é que nem uma comida que sustente a
criança...chegam com fome e é muito dificultoso. Aí o que acontece?
Os pais vão tirando e colocando para a cidade. (Informação verbal).
Os moradores do Palhal acreditam que, em 2017, será construída uma escola de ensino
médio na comunidade do Moura, a qual atenderá aos alunos do Palhal e das demais
comunidades do território. Segundo José Adeã de Castro, coordenador local, a construção
será feita pela MRN: “É pela empresa, pela mineração. Vai ser um pagamento de imposto.
Então, isso daí que é bom, que a mineração está ajudando, isso é muito bom para a
comunidade” (informação verbal).
Saúde: A comunidade não possui unidade de saúde, mas é atendida por um Agente
Comunitário de Saúde (ACS), José Adomiro Castro dos Santos, que efetua ações de
prevenção de doenças e acompanhamento da saúde dos moradores.
Eles também são atendidos pelo projeto Quilombo, de iniciativa da MRN em parceria com a
Fundação Esperança, que oferece consultas médicas e exames laboratoriais uma vez por
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mês, na comunidade do Moura. Para Rosana de Jesus, é uma boa iniciativa: “tu tens que
aproveitar naquele dia, dá remédio de graça, tudo” (informação verbal).
O coordenador da comunidade, José Adeã, lamenta que os profissionais do projeto Quilombo
não sejam autorizados a trabalharem com vacinação, mas ressalta o apoio que a MRN dá,
também, a esse tipo de serviço de saúde:
Quando vem a vacina, eles têm uma taxa, uma cota à parte para vir
essa vacinação. A Mineração, além de pagar o Projeto Quilombo,
entra com um pedido jurídico para poder vir essa vacinação. Aí vem
outra pessoa, de uma outra equipe para fazer, porque esses médicos
que vêm, da Fundação Esperança, eles não são autorizados para
vacinar. (Informação verbal).
O ponto crítico das ações de saúde patrocinadas pela mineradora corresponde aos
atendimentos oferecidos no hospital e no ambulatório que ela mantém em Porto Trombetas.
É a exigência de um cadastro prévio na empresa que mais desagrada e divide os quilombolas,
porque o cadastramento só foi franqueado, mais de 30 anos atrás, para aqueles que residiam
no Boa Vista e no Moura, estabelecendo distinções entre as comunidades, que são até hoje
percebidas como discriminatórias.
Resulta do tratamento distinto que, apesar de viverem próximos às instalações de Porto
Trombetas, os moradores do Palhal dificilmente têm acesso ao hospital, a não ser em casos
de emergência. Nesse ponto, dizem, “ela não age muito bem para as comunidades. Às vezes
a pessoa vai doente, é esse negócio de cadastro. Se não tiver o tal do cadastro, eles só dão
um remedinho e remédio para dor. Se aguentar, aguentou; senão...” (informação verbal). O
coordenador da comunidade destaca que, em seu entendimento, só há atendimento
emergencial porque o hospital é obrigado por lei.
Questão da saúde, a mineração tem um documento chamado “As
condicionantes”, para ela poder operar dentro da área quilombola.
Hoje já se tornou área quilombola, antes área Mineradora MRN [...]
Mas ela não tem uma obrigação com a saúde dos ribeirinhos,
quilombolas, ela tem assim uma questão de acompanhamento. Se ela
não atender uma pessoa que está em emergência, ela pode ser
multada por omissão de socorro, que essa é a lei. A lei obriga ela a
fazer, não é que ela queira fazer, ela faz porque a lei obriga. Então,
assim, se os ribeirinhos da comunidade do Palhal forem lá para marcar
uma consulta, eles não conseguem marcar, porque não é cadastrado.
Então, esse cadastro não chega para cá, porque não está mais em
torno do projeto, quem está em torno do projeto é a Boa Vista e o
Moura, que é mais próximo [...]. Foi uma luta para eles poderem entrar
no cadastro... e a mineração se defende que ela é uma empresa e a
responsabilidade toda é do município. (Informação verbal).
Os moradores consultados no ECQ enfatizaram reconhecer que não é competência da MRN
cuidar da saúde dos quilombolas, como se expressa no depoimento de Rosana Maria
Esperança de Jesus:
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[...] eu entendo assim, uma outra parte. Não cobrar tanto da
Mineração, porque a gente sabe que ela é uma empresa privada, [o
atendimento] é para funcionário, não é do público. Eles já abrem uma
exceção, assim, quando tu vais morrendo, porque eles não vão deixar
tu morrer. Mas, ela já ajudou muito também, teve gente que ela já
mandou para Belém, São Paulo, e que não era funcionário, então, eu
penso assim, em certas coisas ela já ajudou muito nessa parte de
doença. Porque, aonde que um de nós vai ter condição de fretar um
avião para mandar um curumim desse doente para Belém, São Paulo,
para onde quer que seja? Que eu saiba, ela tem obrigação com os
funcionários, mas eles abrem uma exceção que garante, que sendo
emergência, eles atendem, até na emergência (Informação verbal).
A esse respeito, eles deixaram claro que fazem suas cobranças ao município – “hoje a briga
é por causa de posto, é por causa de médico, enfermeiro” – mas também esperam que, se a
MRN continuar com o projeto de exploração dos novos platôs de bauxita, a comunidade
também seja assistida pela empresa, como ela tem feito com Moura e Boa Vista,
principalmente no que se refere ao cadastro para acesso aos serviços de saúde em Porto
Trombetas. Eles alegaram, inclusive, que a perspectiva de atuação da empresa nas áreas
acima do rio tem alimentado o temor do agravamento das condições de saúde no local, já que
usam água do lago, como explicou Maria Verônica Dias dos Santos:
Aqui nós precisamos de muitas coisas, principalmente na parte da
saúde. Muitas vezes, quando adoece um aqui, até chegar lá no meio
do recurso, se tiver de morrer em viagem, morre. Então o que mais
nós mais precisamos aqui, para nossa força aqui para nós, é a saúde.
Estamos agora com essas coisas que estão levantando aí para cima
[ZCO], nós precisamos de força para que não venha prejudicar nós,
porque nosso lago é pequeno. Se vierem essas coisas que estão
acontecendo aí, mais tarde pode prejudicar nós com saúde.
(Informação verbal).
Marcos naturais da comunidade: Os mais importantes são: rio Trombetas, lagos (Poção,
Palhal, Palhalzinho, Cabeça, Seu Osmarino, Último Quilombo, Seu Vaduca, Poço Comprido),
igarapés (Moura, Palhalzinho, Ipireira, Baixa, Boca do Palhal), paraná do Palhalzinho, Ponta
da Praia do Poção (onde fazem piracaias e festejam os dias das Crianças e dos Pais) e
estradas (utilizadas para os deslocamentos nas atividades de caça, roça e extrativismo).
Marcos edificados da comunidade: As principais edificações, além das moradias,
encontram-se no centro comunitário. São elas: dois barracões – um antigo, erigido pelos
próprios comunitários, e um construído mais recentemente pela prefeitura de Oriximiná; uma
cozinha comunitária; uma cozinha velha; e a capela de Santa Luzia.
Outros pontos de referência: Os habitantes do Palhal têm, fora da comunidade, os seguintes
pontos de referência: a escola do Jamari; a base de fiscalização do ICMBio na boca do lago
do Erepecu; o sítio Mangal; a boca do Cajual – segundo eles, um lugar de encantaria; e a
feirinha de Porto Trombetas.
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Atividades produtivas e renda: Palhal, assim como as demais comunidades quilombolas do
Trombetas, tem sua vida econômica assentada em atividades como agricultura, pesca, caça,
extrativismo e criações de animais, com destaque para a primeira.
Figura 131: Crianças brincando com bezerro.

Foto: Juliana Fidelis, 7/12/2016.
Os roçados são abertos, em sistema de rodízio, em áreas de capoeiras antigas e distantes de
fontes d’água. Após um período de uso, as terras roçadas são deixadas em recuperação.
A gente faz uma roça aqui em um determinado local, aí colhe e,
depois, faz na frente e deixa aqui recuperar a capoeira. Depois de
cinco ou seis anos, a gente volta naquela área que a gente cultivou
antes, que já está capoeira, a gente retorna de novo a cultivar ela. Para
que não tenha muita desmatação, né?! Assim, a gente só trabalha na
capoeira lá, as que nós trabalhamos antes, nós estamos voltando a
trabalhar nela. E, também, na área onde a gente trabalha, a gente tem
o cuidado de não descampar a parte da fonte, do igarapé, rio. Então,
a gente tem esse cuidado, então a gente deixa 50 ou 30 metros [de
distância da fonte]. Porque senão, seca. (Entrevista José Adomiro
Castro dos Santos concedida a Luciana Carvalho em 20/02/2013.
Acervo pessoal).
Nas roças das famílias destaca-se o cultivo da mandioca, da qual produzem farinha, goma de
tapioca, tucupi e outros derivados que usam na alimentação diária e comercializam na feirinha
do Porto Trombetas. Cada residência tem sua casa de farinha. Outro produto agrícola
imprescindível às famílias é a macaxeira, também cultivada para autoconsumo, como diz
Maria Alcione dos Santos, e eventual comercialização de excedentes:
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A macaxeira é para fazer bolo. A cor dela é diferente, uma massa
branca e adocicada. Pode fazer a farinha de macaxeira também,
principalmente para pessoas que tem diabetes, ela é mais fraca que a
mandioca, a massa dela é mais fraca. A gente usa para tomar café.
Não tem pão, não tem um biscoito, tem a macaxeira. Tira, amolece,
faz um café e um bolo, beiju. (Informação verbal).
O trabalho na roça e na casa de farinha envolve todos os membros das famílias, sem distinção
de sexo.
Olha, é igual, para cuidar da roça, todos são iguais. Até mesmo para
fazer a farinha também, o homem tem que estar junto com a mulher
para fazer. Logo, só para ela sai pesado. Primeira coisa, para carregar
a mandioca, para ela é mais pesado. O homem tem que estar lá
ajudando. Também para mexer no forno é pesado, é muita quentura.
Para imprensar também tem que ter ajuda. Então, esse trabalho da
mandioca, homem tem que estar no meio. (Entrevista de dona Maria
concedida a Luciana Carvalho em 20/02/2013. Acervo pessoal).
O preparo dos terrenos da roça se faz no verão, normalmente a partir do mês de setembro. O
primeiro produto a ser plantado é a mandioca, seguida da macaxeira, após os quais se
seguem outros, de acordo com ciclos produtivos próprios. São frutas, leguminosas e raízes,
todos destinados ao consumo e, eventualmente, a donativos, trocas e venda.

Cultivares
Abacaxi
Banana
Batata-doce
Caju
Cará
Cupuaçu
Feijão
Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mandioca
Mangarataia
Maracujá
Melancia
Milho
Muruci
Pimenta
Além da produção da roça, a coleta de frutos em ambientes de floresta é uma atividade
importante para a segurança alimentar da população local.
Espécies
Açaí
Bacaba
Castanha

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme
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Patauá
Piquiá
Tucumã
Uxi (uxi-liso e uxicoroa)

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Durante o trabalho de campo do ECQ, todos os consultados se queixavam de dificuldades na
agricultura, principalmente em relação à colheita de mandioca, item essencial na dieta local.
De acordo com o que diziam, a safra do tubérculo estava insuficiente para as demandas
locais, a ponto de estarem comprando farinha de outras comunidades, como disse José Adeã
de Castro: “Palhal era exportador de farinha e hoje está comprando farinha. É uma coisa
assim, que a gente mesmo está... Não é por preguiça, não. A roça foi plantada várias vezes
e morreu” (informação verbal).
As mudanças climáticas foram cogitadas como fatores intervenientes na produtividade da
roça. Segundo moradores, nos últimos anos o calor tem se intensificado, da mesma forma
que a seca do igarapé do Palhal; o período chuvoso estaria cada vez mais curto, bem como
seria inferior ao passado o volume das precipitações. Além da agricultura, as mudanças
estariam refletindo negativamente no afugentamento de caças e pescados. Para Maria
Alcione dos Santos, a causa primária dos ocorridos é o desmatamento, que também está
fazendo com que as onças se aproximem cada vez das moradias, de modo que não tem sido
raro ser ver felinos nos arredores da comunidade, o que ameaça a vida de todos, sobretudo
das crianças.
A gente, que mora no mato, é difícil a gente ficar sem uma arma,
porque na nossa área tem muita onça... Tinha noite de eu entrar no
mato para ir atrás delas porque elas iam querer pegar bezerro lá na
beira da casa. Eu tinha uns cachorros e eles entravam no mato e eu
entrava atrás. Mas eu matava elas, porque se eu não matasse, elas
vinham nos prejudicar, comer nossos animais, quem sabe até mesmo
a gente ela não vinha atacar, por que na beira da casa elas vinham.
(Depoimento de Valmir Dias dos Santos a Luciana Carvalho em
20/02/2013).
As atividades de caça e pesca garantem a oferta de proteínas animais no Palhal. Além de
serem restritas ao consumo e obedecerem às limitações impostas pelo ICMBio, essas
atividades estão atualmente condicionadas à decrescente disponibilidade de estoques
animais.
Para caçar, por exemplo, os moradores alegam terem que percorrer longas distâncias até
encontrar um animal para abate, e, muitas vezes, afirmam que andam no mato sem sucesso.
Segundo eles, destacadamente o tracajá tem desaparecido do cenário local. Essas perdas
têm sido atribuídas, principalmente, ao desmatamento praticado no território, em grande parte
pela MRN, desde que obteve a concessão da licença para explorar a área do platô Monte
Branco. Hoje, as principais espécies caçadas são bem menos numerosas que nas demais
comunidades quilombolas pesquisadas, como se vê no quadro abaixo:
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Animais

Qualidades

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Cotia

Roças e beiras de rios,
terreiros de casa
Macaco
Floresta
Paca
Cabeceira
Veado
Floresta e beiras de rio
Tartaruga
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
A pesca é artesanal, feita com zagaia, caniço, pindá, linha e anzol, arpão e malhadeira. Alguns
comunitários são associados à Colônia de Pescadores Z-41, junto à qual emitem uma carteira
de pescador e realizam cadastro dos instrumentos de trabalho: “Tudo tem que ser cadastrado
lá, até a malhadeira é cadastrado lá”, informou Valmir dos Santos.
A zagaia, a gente compra ela pronta já, chega lá a gente faz um cabo
para ela, de madeira e mete ela num cabo para poder a gente pescar
com ela. Custa 25, 30 reais, conforme o tamanho. [...] Vai depender
de você saber pescar com ela, tem peixe, como o tambaqui, que você
tem que saber zagaiar com ele; se você não souber zagaiar, você não
pega porque ele tem muita força. Eu só uso um tipo de zagaia, depois
da zagaia tem o caniço, a gente puxa o pacu, o tucunaré também.
Depois tem o arpão. O arpão é para peixes maiores, tambaqui para
cima, tambaqui, pirarucu... É difícil a gente pescar com o caniço, mas
ele serve para pescar pacu, tucunaré... Depois tem o pindá também
que é para tucunaré. É um caniço também, é um artigo de pescaria
também. Tem quem use malhadeira também. Eu faço elas
[malhadeiras], não essas de plástico, mas essas de linha mole, que
chama de algodão. [...] O caniço e o pindá a gente tira lá no mato.
Agora, a zagaia é comprada aqui, os anzóis, aqui, o arpão também.
(Depoimento de Valmir Dias dos Santos a Luciana Carvalho em
20/02/2013).

Animais

Qualidades

Pescados
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Aracu
Lago
Cará
Lago
Cujuba
Lago
Mafurá
Lago
Pacu
Lago
Pescada
Lago e rio
Pirarara
Rio
Surubim
Lago
Tambaqui
Lago
Tucunaré
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
O extrativismo de produtos florestais como fibras, resinas, óleos vegetais, cascas e sementes
é, também, menos variado que em outras comunidades quilombolas do território, conforme
se depreendeu das informações colhidas em reunião do ECQ na comunidade do Palhal.
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Palhas, talas e cipós
Espécies
Cipó-ambé
Cipó-titica
Palha branca
Palha preta
Ubim

Finalidade
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração de
cerca e cobertura de casa
Construção de casa
Construção de casa
Cobertura de casa

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme

Espécies
Andiroba
Breu
Copaíba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Óleo para uso medicinal.
Igapó
Calafetagem e uso medicinal.
Terra firme
Óleo para uso medicinal.
Terra firme

Terra firme
Terra firme
Terra firme

Principais referências culturais: A comunidade celebra a festividade de Santa Luzia, no
mês de setembro (Iphan, 2014). Segundo os moradores, seu Osmarino Gualberto de Oliveira
foi a primeira pessoa a festejar a santa, na própria casa, durante muitos dias seguidos. Em
2016, a festividade aconteceu em 16 e 17 de dezembro. No primeiro dia fez-se um círio fluvial
no lago Palhal – feito pela primeira vez na localidade – seguido de uma celebração religiosa;
no segundo dia houve torneio de futebol e apresentação de danças, com destaque para o
grupo de dança da comunidade, intitulado Renovação, que tem na valsa uma das principais
atrações.
Conflitos socioambientais e outros: Apesar de estar sujeita às mesmas restrições de
acesso e uso de recursos encontrados na Flona Saracá-Taquera e na Rebio Trombetas, a
comunidade do Palhal não relatou um histórico de conflitos socioambientais tão denso como
se revelou em outras áreas do TQ Alto Trombetas II. No que se refere ao ICMBio, o
coordenador atual José Adeã afirmou não haver relação direta com o órgão: “A gente
conversa algumas coisas, questão da castanha. Pesca não se fala, porque é proibido, caça
também é proibido, qualquer tipo de caça é proibido, só para o consumo” (informação verbal).
As relações com a MRN também são narradas sem alusão a conflitos que envolvam
diretamente os moradores locais. No entanto, eles são conhecedores de problemas que
afetaram outras comunidades no passado, como a poluição do lago do Batata, ocorrida nos
anos 1980, e temem pelo futuro na perspectiva de exploração minerária na ZCO. Sobre o
caso do lago do Batata, dois idosos encetaram um diálogo informativo.
Porque logo que essa mineração chegou aí, não sei com quanto
tempo estava, eles tiraram um monte de pessoas lá do Moura,
indenizaram as pessoas do Moura até lá próximo ao Palhal. Só não
chegou no Palhal essa indenização! Deram lá um dinheirinho para
cada um e todo mundo arrumou a trouxinha, como diz meu pai, e saiu!
Deixou passar um tempo, como não fizeram nada no lugar, cada um
foi voltando novamente para o seu lugar!
[...]
É, eles foram indenizados! Mas só que nem todos saíram. Foi no
Moura e no Batata, isso. No Batata também aconteceu isso, mas nem
todos saíram, depois cada um foi voltando para o seu lugar. Isso aí
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aconteceu mais por intermédio da mineração, porque antes, esse pó
da bauxita atingia muito longe, tanto faz como para cima [a montante
do rio] como baixando, aí pelo Batata, Mussurá, ali pelo Moura, até ali
próximo do Erepecu. Esses matos aí, era tudo vermelho, era
contaminado de bauxita, duro daquele pó. Porque, logo quando iniciou
[a mineração] aí, eu acho que ainda não tinham feito aquele estudo
para aquela lavagem [de bauxita] ficar lá mesmo! Aí subiu a fumaça,
aquele pó, e ia contaminando o mato, que tudo era mato, era água e
tudo. Quando uma pessoa estendia uma roupa na corda, quando ia
ver estava vermelha de bauxita, aquele pó da bauxita. Depois fizeram
uma pesquisa aí, tiveram como já deixar aquele pó lá mesmo para não
atingir mais as matas, as comunidades. Aí parou de sair aquele pó,
mas aquele pó saía junto com aquela fumaça. Agora sai só fumaça,
não sai mais o pó, mas antes não... No Palhal eu não sei [se afetou]
porque nesse ano, eu ainda não morava para lá nesse tempo, eu
morava no Mussurá. Mas onde eu morava chegou, Mussurá, Batata,
Moura, Boa Vista, até a boca do Erepecu, tudo ali chegava. Chegava
porque a gente via no mato que estava tudo vermelho. Então aquilo,
eles vinham trazer um problema até para a própria saúde da gente,
aquele pó de bauxita.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Para ponderar os possíveis impactos
socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, os moradores do
Palhal tomaram por base experiências vividas nas últimas décadas e observações feitas nas
comunidades de Boa Vista e Moura.
A alteração da qualidade da água, especialmente do igarapé do Palhalzinho e da Cabeceira
de Baixo, com interferência negativa na atividade pesqueira, constitui um dos impactos mais
preocupantes, na comunidade.
Contaminar os lagos, os igarapés, encher de resíduos de bauxita. A
destruição dessa montanha lá que eles querem fazer, se descer para
o igarapé vai atingir a gente aqui, por que o igarapé fica em cima. Tudo
que for feito lá vai descer para o rio, não tem como desviar e aí piora
mais do que já está. (Informação verbal).
Neste sentido, os moradores ouvidos no ECQ destacaram os danos ambientais e prejuízos
sociais ocorridos no Lago do Batata, nos anos 1980, como um marco na história coletiva e um
balizador das medidas dos impactos da mineração de bauxita na região.
Causou lá, e assim ela pode causar aqui com nós também. Porque o
nosso lago fica aí, na margem do rio. E o que aconteceu lá pode
acontecer aqui com nós. E, se acontecer com nós, como vamos ficar
aqui? Tem a nossa água, tem o nosso alimento. Será que de lá ela vai
mandar água todo dia para nós, vai mandar alimento todo dia? Em
termos da nossa região, de impactos, para dizer diretamente, resíduos
de bauxita vão atingir o lago. Isso é uma questão de conhecimento de
área, aí que entra o cara que anda aí atrás, por isso a importância dos
mapas, aonde que está o nosso igarapé? A mineração está indo aqui
atrás. Qual o risco que nós vamos ter, se vier resíduo de bauxita aqui
para o nosso lado? Porque que o Batata foi contaminado lá. Porque
tem um igarapé aqui e a mineração passa aqui, em cima dele [...], aí
chega no lago, a água fica represada lá e a bauxita vai acumulando.
(Informação verbal).
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Concebe-se a alteração da qualidade da água nos cursos naturais em associação com o
aumento significativo do número e do fluxo de embarcações no rio Trombetas: “Segundo
dizem aqui, antes da mineração, a água daqui era bem limpa. Mas, depois, com a vinda dela
para cá, tem muito movimento tanto de barco, de lancha, e isso vai afetando o rio, vai
levantando o barro do fundo” (informação verbal).
O desmatamento dos platôs e a consequente diminuição da renda das famílias extrativistas
são impactos possíveis.
O desmatamento lá na área da mineração. Ela desmatou bastante.
Eles jogaram um castanhal lá na Serra do Almeida, jogaram um
castanhal todinho na terra. Esse impacto de lá deu para dois ou três
igarapés. O igarapé estava ruim, deu para lá o impacto. O impacto é o
que a gente vem sentindo muito, porque, nessas serras todinhas que
eles vêm desmatando, dá muita copaibeira. Esse pessoal aqui do
Jamari, Curuçá, é onde eles iam tirar copaíba, lá nessas serras.
(Informação verbal).
Além do desmatamento em si, a perturbação e o afugentamento da fauna silvestre são
impactos percebidos desde já que implicam restrições alimentares para a comunidade, por
um lado.
Eles entram, vão derrubando as matas, vão derrubando as árvores
grandes, outro vem quebrando os paus, explode a terra para tirar o
minério, tem as escavadeiras, e com esse barulho todo, qual é o
animal, o bicho do mato que vai ficar perto, o pássaro que vai ficar
perto desse barulho desse todo? Eles se assustam, eles estão
acostumados com tranquilidade no dentro do mato, com silêncio. Até
o ser humano andando sozinho, quando a caça vê, um bicho vê, ele
não fica, não vem, não fica perto. As caças, antes eles iam aqui atrás,
aqui mesmo. Só era sair daqui, encontrava na beira do mato, aí já
pegava, matava uma cotia, pegava um veado, um porco-do-mato,
pegava um jaboti. Agora não. Meu pai passou o dia todinho, semana
passada, andando aí para trás, no mato mesmo, fechado. Não
conseguiu, não via a caça, aí ele chegou e ficou triste. Eu disse: Papai
o senhor matou alguma coisa? Ele: “Não minha filha, nem vi, nem vi
nada”. Aí ele disse: “As coisas estão ficando difíceis”. A gente fica
conversando entre a gente, família lá em casa. Aí eu disse: Poxa,
papai, está ficando difícil mesmo a situação aqui, peixe está
desaparecendo, tracajá esse ano ninguém não comeu um sequer, a
caça o senhor vai o senhor e já não consegue, e era uma coisa tão
fácil. Eu não sei, com mais esses... vão abrindo mais essas minas aí
para trás, eu não sei como vai ficar a situação, só a gente esperar para
ver o que vai acontecer! (Informação verbal).
Por outro, o desmatamento e o afugentamento de animais silvestres importam no
deslocamento de felinos para áreas próximas às moradias, colocando em risco a
sobrevivência das pessoas.
Se for a onça que estiver com muita fome, ela vai para cima da pessoa,
porque ela não encontra mais tanta caça assim para ela se alimentar,
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ela ataca as pessoas. Até aqui mesmo, os poucos animais que criam
aqui, cachorro, se cachorro sair daqui e ir para ali elas atacam. Se
estiver por perto elas atacam, matam. Imagina o ser humano!
(Informação verbal).
Ainda entre os possíveis impactos negativos do empreendimento na ZCO, presume-se que
haja crescimento populacional na comunidade e intensificação da circulação de pessoas
estranhas, que poderão influenciar a juventude local para a utilização de drogas. Esses
trânsitos seriam estimulados por fluxos de migração em busca de trabalho na mineração.
Consequentemente, haveria aumento da pressão sobre os recursos naturais, como já vem
ocorrendo em função de sucessivas invasões, segundo moradores.
A gente acha que é invasão, o pessoal invade muito e vai acabando.
Os moradores daqui não, não acontece isso, a gente não pega, não
enche uma saca de tracajá, porque tem o Ibama aí. A gente sabe que
não pode, então a gente não faz. Nós moradores, temos aquela
facilidade, de quando você... Ah eu quero comer tal coisa! Eu vou lá,
eu sei que é rápido e eu pego só aquilo que eu preciso para minha
alimentação, pronto! Mas agora não acontece isso. Antes eu colocava
uma malhadeira, eu pegava um peixe, rapidinho. E se não tirasse logo,
estragava peixe, mas hoje em dia não é mais assim. Como eu estou
falando, em relação ao tracajá, a gente sabe que é proibido, mas a
gente, morador daqui pega um, come. Antes era assim, agora não;
nem se você quiser, você não consegue. Acabou, não tem dentro do
lago, não sei o que aconteceu. Eu acho que tudo isso são os impactos
que vão acontecendo no rio. Ou enche demais, ou vaza demais, e eles
vão para outros lugares, procurar outros lugares e vão saindo daqui.
(Informação verbal).
Além disso, o aumento constante do fluxo de embarcações, principalmente dos grandes
navios e lanchas no Trombetas, já é sentido na comunidade, tornando a água do rio
barrenta e diminuindo o estoque de peixes.
Considerando os possíveis impactos positivos da operação minerária na ZCO, os
comunitários do Palhal citam que, desde já, está havendo maior integração com a MRN,
propiciando melhorias para a comunidade, por meio de projetos e ações conjuntas
traduzidas como parceria.
O que nós podemos fazer? O que a comunidade vai fazer? O que os
comunitários vão fazer? Então, está na hora da união, e
responsabilizar a mineração com esse compromisso com a gente.
Então, a Mineração vai capinar? Vai roçar? Vai plantar? Não. Vamos
fazer uma parceria. Mineração tu entras com o que a gente não
consegue fazer, e a gente entra com o que consegue fazer. Aí a gente
vai ter um nível de compatibilidade nesse termo do socioeconômico.
Aí a gente vai ter um nível de compatibilidade nesse termo do
socioeconômico. Mas para isso, todo mundo tem que falar uma língua
só, comunidade, coordenador, mineração, Palmares, que hoje é a
Palmares que responde pelas comunidades quilombolas. Eu acredito
que essa é a esperança das comunidades, que tenha projetos.
(Informação verbal).
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O nível do diálogo entre comunitários e mineradora melhorou e as formas de comunicação
se aperfeiçoaram, segundo alguns moradores, devido ao maior esclarecimento acerca do
que constitui e não constitui direitos das comunidades e deveres da empresa.
Então eu já vi muitos que adoecem ou que morrem, as pessoas vão
lá: “Eu quero uma lancha agora para ir em tal lugar”. Só que eles não
sabem pedir, também, porque, é como eu estou dizendo, ela não é
nossa, nós não temos esse direito de chegar lá e dizer assim: “Eu
quero”! Tinham que primeiro conversar: “Dá para tu me dar uma lancha
para ir em tal lugar, ver uma pessoa que morreu”? Isso que eles dizem,
que as pessoas não sabem conversar, chega lá como se fosse a
empresa das comunidades, então penso eu assim. (Informação
verbal).
A Mineração paga 44 milhões, que são os royalties, que é de
investimento, enquanto o governo federal passa questão de 66
milhões, se não estou enganado. Então, juntando tudo dá uma faixa
de 150 a 160 milhões, só da área da saúde, e a gente fica no pé da
mineração, cobrando as coisas. Então eu acho assim, é por isso que
o [funcionário da empresa] tem uma preocupação, de passar nas
comunidades e explicar a questão das condicionantes, para poder
operar dentro do município. (Informação verbal).
Recentemente, a MRN passou a disponibilizar, a cada dois anos, um montante de pouco
mais de 20 mil reais para aplicação em aquisições e serviços em cada comunidade
quilombola dos TQs Alto Trombetas I e II.
A Mineração, hoje, ela tem uma verba de 300 mil, dividido entre 13
comunidades, dá um valor de 21 mil e pouco. Então, esse valor é ela
que administra, a comunidade não pega um centavo. Só é tudo
através de ata, entrega tudo para lá, a comunidade diz tudo que quer
e a Mineração faz a compra e entrega. Hoje é assim que trabalha
algumas demandas da comunidade. A comunidade de Palhal tem uma
demanda, leva; caso for atendido, que é uma coisa que a gente precisa
melhorar, que é um questionamento meu, que a gente leva nossa
demanda, mas é mesmo que não levar, e a gente não é atendido...
então alguma coisa que precisa mudar, com relação a isso aí.
(Informação verbal).
Com esse recurso, a comunidade do Palhal foi contemplada com a compra de um gerador e
material de distribuição de energia para a comunidade, conforme pedidos feitos em 2014.
Com os pedidos feitos em 2016, a comunidade espera receber equipamentos como
computadores e datashow, cuja entrega estaria prevista para fevereiro de 2017.
Além desses recursos, a MRN concede dois mil reais à comunidade para realização da festa
da santa padroeira.
Entre as melhorias estruturais, os comunitários do Palhal frisam que a fixação da MRN na
região favorece a mobilidade na região, pois fomenta o sistema hidroviário.
Antes de a mineração chegar, era tudo mais difícil, até para a gente
chegar em Oriximiná, porque a gente não tinha essa quantidade de
transporte como tem hoje. Você viajava daí de onde a gente morava,
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que era o nosso lugar, até Oriximiná, não passava um barco, uma
lancha por você, você tinha que ir remando. (Informação verbal).
O acesso a tratamentos de saúde também foi facilitado, seja por meio do projeto Quilombo ou
nas instalações que a mineradora mantém em Porto Trombetas.
Ela já ajudou muito as pessoas, que eu já vi por aqui. Está doente,
cobra morde, eles mandam buscar na hora. Mas é como está dizendo:
passa aqueles dias lá, não ficou bom, de lá eles mandam para
Oriximiná, porque não pode ficar muito tempo. Então, nessa parte, é
porque a gente muitas vezes ainda não precisou, mas se acontecer,
eles ajudam. (Informação verbal).
Há a promessa, por parte da empresa, de que o cadastro que controla o acesso ao hospital e
ao ambulatório de Porto Trombetas será revisto e atualizado.
O [funcionário da empresa] quer mexer nesse cadastro. Um monte de
pessoas, 60% que são cadastradas, não merecem. Na verdade,
podemos dizer que está ali encostado em alguém que é da
comunidade quilombola, então ele [funcionário da empresa] quer
mexer nesse cadastro. Mas aí, como vai fazer? (Informação verbal).
Por fim, ressalta-se o apoio dado pela MRN a ações de promoção de educação formal e
profissionalizante. Primeiramente, a participação da empresa no processo de conquista do
ensino de nível médio para jovens e adultos, na modalidade EJA. Em segundo lugar, a
perspectiva de profissionalização por meio de cursos, como os de mecânica e eletricista que
foram oferecidos em parceria com o Pronatec a duas pessoas da comunidade Palhal.
Tabela 64: Matriz de impacto - Palhal
Impacto

Categoria
Negativo

Magnitude
Forte

Aceleração da urbanização

Positivo/
Negativo

Fraco

Afugentamento da fauna

Negativo

Muito forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Médio

Alteração da qualidade do ar

Negativo

Fraco

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Muito forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Médio

Abertura e aumento da circulação de veículos e
máquinas nos ramais
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Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Fraco

Atração de jovens para o mercado de trabalho/evasão
escolar

Negativo

Muito fraco

Atração de população migrante

Negativo

Muito fraco

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Muito forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre a Pesca

Negativo

Muito forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Forte

Divergências entre a comunidade e o empreendedor /
dissidências entre a população local

Negativo

Médio

Fixação de população local

Positivo /
Negativo

Fraco

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo/
Negativo

Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Médio

Interferências na pesca

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Muito fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Forte

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade (luz)

Negativo

Fraco

Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, banzeiro)

Positivo

Forte

Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, arqueologia,
cultura em geral)

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco
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Restrição de Acesso e Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Muito forte
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9 ÚLTIMO QUILOMBO
Figura 132: Centro comunitário do Último Quilombo.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.
Denominação: Último Quilombo do Erepecu ou, simplesmente, Último Quilombo. Tal
denominação foi adotada em função de ser a última comunidade quilombola a aderir ao
movimento organizado pela Arqmo, no ano de 1993. Como dizem Raimundo Dias Barbosa e
Dulcineia Barbosa,
[...] o Último Quilombo, ele já veio depois da criação da comunidade.
Foram organizando os quilombos, as comunidades e então ela foi a
última, mas hoje ela nem é mais a última com tantas aí depois dela.
Na organização de 1990 da Arqmo, ela foi a última por isso o nome foi
Último Quilombo. O nome anterior é Santa Maria. Até a escola, o nome
dela é Santa Maria, que representa o primeiro nome aqui do local. Aqui
é uma ilha dentro do lago do Erepecu. Meus pais nasceram na ilha
chamada Trindade e é lá a nossa casa... Essa comunidade começou
em 1994, a gente iniciou lá no Recreio e de lá a gente mudou pra cá,
que os donos da casa lá era uma ilha também lá e era morada deles.
(Informação verbal).
Algumas pessoas se referem à comunidade como Santa Maria, porque esse é o nome da ilha
em que está situado o centro comunitário do Último Quilombo.
Localização e acesso: A comunidade Último Quilombo localiza-se no Território Quilombola
Alto Trombetas II, precisamente nas margens do lago do Erepecu, abrangendo o rio
Trombetas e o igarapé do Candeeiro, até o Igarapé da Água Branca. As áreas da comunidade
correspondem à porção sul da Reserva Biológica (Rebio) do Trombetas, estando a noroeste
da Base de Apoio do Erepecu – posto de fiscalização do ICMBio, que está instalado na boca
do lago – e fazendo fronteira, a oeste, com a comunidade Nova Esperança.
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O acesso ao Último Quilombo se faz por via fluvial, levando, de barco, cerca de oito horas de
viagem a partir de Oriximiná. Devido à localização dentro da Rebio, o acesso à área deve ser
previamente autorizado pelo ICM-Bio e é fiscalizado por esse órgão.
Não há rotas regulares de barcos de linha para a localidade, mas grande parte dos moradores
possui embarcação própria: canoa, bajara, rabeta, barco. A comunidade possui um barco para
uso coletivo e uma lancha para transporte em situações de emergência.
Situação fundiária e sobreposições: O TQ Alto Trombetas II, do qual Último Quilombo faz
parte, apresenta sobreposição com duas Unidades de Conservação, a Flona Saracá-Taquera,
situada na margem direita do Trombetas, e a Rebio Trombetas, na margem esquerda. A
comunidade, especificamente, tem sobreposição com a Rebio.
Os comunitários endossam o pleito de titulação do TQ Alto Trombetas II pelo Incra,
formalizado em processos administrativos que remontam a 2004. O RTID desse TQ foi
publicado em 14 de fevereiro de 2017, em obediência à sentença que, em 2015, condenou a
União, o Incra e o ICMBio a concluírem em até dois anos o procedimento administrativo de
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelas
comunidades de remanescentes de quilombo Alto Trombetas I e II. A solução do
procedimento, contudo, tem sido postergada (assim como foi postergada a publicação do
RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar a consenso, entre os órgãos
federais, quanto às sobreposições do TQ com a Floresta Nacional Saracá-Taquera e a
Reserva Biológica do Trombetas.
População: 40 famílias, de acordo com os moradores.
Segundo o Departamento de Relações Comunitárias da MRN, naquele mesmo ano, 30
famílias estariam residindo na comunidade (MRN, 2016). Já o Relatório Antropológico do
Moura indicou que, em 2013, havia 27 famílias no local, das quais 20 teriam sido cadastradas
pelo Incra e outras sete não cadastradas, totalizando uma população de 122 moradores
(Ecodimensão, 2014). Por sua vez, o levantamento socioeconômico realizado pela STCP em
2014 considerou em conjunto a população das comunidades Nova Esperança e Último
Quilombo, referindo-se a ambas como se fossem uma só localidade, então chamada Lago
Erepecu, de modo que não se procedeu à discriminação do número de famílias referentes a
cada comunidade.
Enfim, diante das imprecisões e possíveis mudanças próprias dos fluxos populacionais,
adotou-se para o presente relatório as informações verbais registradas em trabalho de campo
junto aos moradores e líderes da comunidade.
Histórico da ocupação: O lago do Erepecu – chamado, no passado, de Aripecu ou Arapicu
– começou a ser ocupado por grupos de negros fugidos da escravidão ainda no século XIX,
tal como aconteceu nas zonas encachoeiradas do rio Trombetas (Ecodimensão, 2014). Em
função da sua biodiversidade e localização estratégica para prevenção de eventuais ataques
aos mocambos instalados ao longo do rio, os mocambeiros se fixaram nas suas margens e
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nos arredores, onde havia abundância de gêneros extrativistas caças, peixes e quelônios. Já
naquela época, a produção de castanha-do-pará no Erepecu era notável, conforme registros
de Derby:
Actualmente a população do Trombetas está muito espalhada. Até ao
lago Arapicú há alguns sítios dispersos de brancos e tapuios, sendo
aquelles principalmente negociantes que commerciam em castanhas.
Entre este ponto e as cachoeiras vivem alguns negros em diversos
pontos ao longo do rio até o aldeamento principal que está situado a
uma distância de alguns dias de viagem acima da primeira cachoeira.
Nos mezes de outubro e novembro muita gente da parte baixa do rio
e mesmo do Amazonas, dirige-se as praias de arêa, que ficam
immediatamente abaixo das cachoeiras com o fim de apanhar
tartarugas e ovos de tartarugas, ao passo que pouco tempo depois,
esta mesma região fica cheia de colledores de castanhas. O
castanheiro brasileiro é excessivamente abundante no rio e nos lagos
desde as cachoeiras rio abaixo até o lago Arapicú, e exporta-se todos
os annos grande quantidade de castanhas (apud Ecodimensão, 2014,
p. 61).
Dadas as características da produção local, as relações de troca de mercadorias entre os
negros do Erepecu e comerciantes brancos sediados em Oriximiná e Óbidos eram regulares,
mesmo durante a escravidão. Logo, ao fim desse regime, em 1888, os contatos e fluxos
comerciais se intensificaram, valendo-se dos regatões (embarcações que faziam comércio
nas zonas ribeirinhas da região) que intermediavam as trocas de gêneros florestais, couro e
carnes animais por sal, cachaça, pólvora e outros bens que os mocambeiros não produziam.
A alta valorização da castanha-do-pará conduziu a uma forma de privatização dos castanhais
do Erepecu, que se delineou na segunda metade do século XX. Antes consideradas como
terras devolutas, áreas de floresta foram indevidamente apropriadas por supostos donos, que
passaram a controlar a entrada dos extrativistas nos castanhais para trabalharem em limites
determinados, das chamadas colocações. Os supostos donos dos castanhais, chamados
patrões, aviavam os extrativistas, isto é, adiantavam-lhes, em sistema de crédito e a preços
normalmente mais altos que os de mercado, os mantimentos, instrumentos de trabalho e
demais itens necessários ao período de permanência nos castanhais. Depois, compravamlhes a produção de castanhas a preços preestabelecidos e, em geral, abaixo do valor de
mercado. Frequentemente, como se pode supor, após saldarem as dívidas assumidas no
material aviado, os extrativistas terminavam o negócio em prejuízo, obrigando-se a trabalhar
para o mesmo patrão na safra de castanha seguinte.
Sobre o tempo dos patrões, Adenilson dos Santos Régis e Raimundo Barbosa, moradores do
Último Quilombo, contam:
Frederico, Tinho Guimarães, José Bonifácio eram os donos daqui, os
proprietários aqui que diziam que eram donos. A gente, para tirar uma
castanha aqui tinha que trabalhar na regra deles. Eram dois barracões,
tinha um, e aqui outro. Se esse aqui vendesse castanha para esse,
você ia pedir para eles uma colocação, por exemplo: “Eu quero
trabalhar esse ano aqui, seu Altino, o Veado é bem ali”. Mas, se eu
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vendesse uma caixa de castanha para o seu Frederico, no outro ano
o seu Altino já não queria que eu trabalhasse mais aqui, porque eu
vendi uma caixa de castanha para o seu Frederico [...]. Eu já tinha que
ir lá para o Santa Rosa, para outro lugar pedir outra colocação. Se eles
não me dessem, eu ia ficar furando aqui, escondido, ia ali para o mato,
tirava uma caixa de castanha, saía escondido do mato para ninguém
estar me vendo, para vender para sobreviver. Era assim a vida aqui.
(Informação verbal)
A respeito dessa época, Raimundo e Dulcineia Barbosa complementam:
Aqui era tempo dos castanhais, dos proprietários. Cada local desse
era um castanhal. Belo era um proprietário, o finado Flecha, aqui o
[castanhal] Santa Rosa era do finado Dionísio, aqui no [castanhal]
Veado era o Frederico Arange, aqui no [castanhal] Galção era o seu
Altino Guimarães, então tudo isso era propriedade, e a gente
trabalhava em castanha com eles. A gente não tinha espaço que hoje
a gente tem, os patrões, eles tomavam conta e a gente era sempre
humilhado aqui, a única coisa que a gente tinha direito era somente na
Trindade e em nenhum lugar mais, a gente ficava lá. Eram os primeiros
patrões da castanha, os primeiros, lá na década de 1960, 1950.
Moravam tudo fora, em Santarém, Oriximiná, Belém. Tinha uns que
não eram nem [brasileiros]...eram da Itália. (...) Esse Frederico Arange
era italiano. Eles tinham a propriedade aqui do castanhal [...]. Naquela
época, ninguém era informado, todo mundo chegava e dizia: “Olha,
isso aqui é meu”. Todo mundo se conformava, a gente era tudo pateta
e eles iam ficando. Essa gente vinha lá de fora, falava que a terra era
dele e aí ficava. Não tinha para quem apelar, não tinha conhecimento.
Eles chegavam, falavam que as terras eram deles e a gente se
conformava, não sabia das coisas. (Informação verbal).

As décadas de 1960 e 1970 trouxeram mudanças importantes no cenário regional, em
especial, a implantação da MRN em Porto Trombetas, a intensificação da exploração de
recursos e a criação da Rebio Trombetas. Apesar de livres dos patrões e supostos
proprietários dos castanhais, os habitantes do Erepecu tiveram que passar a lidar com outras
restrições de uso do território secularmente ocupado, agora imputadas pela empresa privada
de mineração, que adquiriu domínio sobre terras – e pela UC de Proteção Integral, que, além
de ser impeditiva da presença humana em seu interior, teve um histórico de criação
particularmente dramático e violento, segundo antigos moradores:
[...] foi em 1979 que chegou o Ibama para cá. A gente vivia aqui uma
vida mais tranquila. Meu pai nasceu aqui, mas eles sempre diziam:
“Nada é de vocês”, “não pode tocar aí”, “isso é nosso”. Mas a gente
sempre insistiu em viver porque a gente nasceu aqui, né? Aí a gente
ia sempre conversando com eles, eles não deixavam a gente muito à
vontade mas a gente insistia. Resistimos aos patrões, resistimos ao
Ibama, ao IBDF, na época, em 79 eles chegaram aqui. Tratavam mal
a gente aqui, aí a gente obedecia um pouco a eles para não entrar
muito no conflito, mas resistimos e a gente não saiu. Foi criada a
reserva em 1979 e cima de nós aqui. Os [nossos] pais, os avós já
estavam tudo aqui. Não chegaram a cobrar para gente sair, agora
humilharam muito a gente, oprimiram muito a gente, que a gente
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chegava assim na casa da gente e estava cozinhando tracajá ou uma
caça e eles pegavam a panela e jogavam a comida fora. Era uma
pressão muito forte para gente. Castanha, eles tomavam a castanha
da gente, prendiam a castanha da gente. Aí começamos a sobreviver
aqui, como é que a gente ia sobreviver que eles tomavam a castanha,
tomavam tudo. Mas aí a gente resistiu a essa força. A gente se
humilhava para eles, mas a gente não saiu. A gente se humilhava para
eles dizia [para o IBDF] “dá a castanha para gente comer, a gente não
tem o que comer”, aí eles [os regatões] traziam a despesa, o rancho,
para a gente comprar e trocava com castanha. É açúcar, café, a gente
chama rancho. A gente comprava e trocava com castanha. Era isso, a
gente comprava e insistia em ficar por que daqui a gente ia para onde?
(Informação verbal).
O Relatório Antropológico do TQ Alto Trombetas II também registra incidentes e denúncias
de violência nas ações do órgão ambiental:
Mataram um primo da Dulce aqui, lá nessa praia onde nós
trabalhávamos, na Gorda. O guarda do IBAMA – nesse tempo era o
Pró-Tartaruga que tinha –, ele deu um tiro no peito do cara. De noite,
ele estava na praia espiando, rondando. Rondou, o cara correu, foi lá
pra beira. Quando foi pra embarcar, ele deu um tiro no peito do cara.
Ela estava na praia pegando tracajá. Ele morava lá na Boa Vista. Aí,
matou o cara. Eu não sei nem se foi preso o cara. Agora, esse que
matou por causa do tracajá é o pior invasor aqui dentro dessa área, é
o homem que mais invade [pra pegar] tartaruga, tracajá. Desde 1979
foi assim. Naquele tempo era assim. Hoje não [...] Mas no tempo do B.
não. A coisa era... Se ele pegasse, ele batia, trazia a Federal. A
Federal entrava pra cá, batia nego mesmo. Batia muito (Ecodimensão,
2014, p. 70).
Sentindo-se pressionados no território e temendo pela sobrevivência no local, a partir de fins
da década de 1980 a comunidade do Último Quilombo começou a se alinhar ao movimento
quilombola que se constituía, em Oriximiná, por intermédio da Arqmo e com apoio da igreja
católica. O assassinato de um membro da família Macaxeira (uma das mais antigas entre os
quilombolas do Trombetas) por um agente do IBDF aumentou as tensões entre a comunidade
e o órgão ambiental, fazendo crescer entre os moradores a mobilização em prol de uma
organização coletiva (Ecodimensão, 2014). Nesse contexto, procederam à estruturação da
comunidade, em 1993,
[...] quando foi fundada a comunidade do Último Quilombo na área
chamada de Recreio, o primeiro centro comunitário, à época,
funcionando improvisadamente na residência de um dos moradores e
ainda não apresentando maiores implicações na dinâmica
ocupacional. Posteriormente, o centro da comunidade foi transferido
para outra localidade, denominada Santa Maria, onde, de fato,
diversos moradores do Último Quilombo passaram a estruturar-se
socialmente e ocupar o espaço de conformidade com princípios
comunitários, instituindo uma escola, um barracão da comunidade,
uma capela, um campo de futebol, um bar e, posteriormente [...] um
gerador de energia e um paiol para armazenamento de castanha.
(Ecodimensão, 2014, p. 88).
390

Nos últimos anos, as relações da comunidade com o ICM-Bio, atual gestor da UC, tornaramse mais flexíveis e passaram a contemplar algumas demandas dos quilombolas, não só do
Último Quilombo, mas de todo o Trombetas. Atualmente, moradores da comunidade
participam, junto ao órgão, do projeto Quelônio, que visa à preservação de espécies de
tartarugas nativas.
Em 2006, ou seja, treze anos depois da formalização do Último Quilombo, parte de seus
habitantes optou pelo desmembramento da comunidade a fim de formar uma nova, que foi
designada Nova Esperança.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1976
1979
1985
1989
1993
2003
2004

2014
2014
2017

Evento
Ocupação do lago do Erepcu.
Implantação da MRN em Porto Trombetas.
Criação da Rebio Trombetas, atingindo áreas da comunidade.
Instalação de postos de fiscalização do IBDF, limitando o acesso ao
lago do Erepecu.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Jamari.
Fundação da comunidade na localidade Recreio com posterior
transferência para a localidade Santa Maria.
Início do projeto de preservação dos quelônios com o ICM-Bio.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamary-Último Quilombo junto ao
Incra.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado
pelo processo nº 54100.002185/2004-20.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do TQ Alto Trombetas II.
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no
Diário Oficial da União.

Organização social e política: A comunidade do Último Quilombo é representada por uma
coordenação local, atualmente ocupada por Dulcinéia Barbosa, conhecida como Dulce. Ele
intermedeia a negociação dos interesses comunitários perante associações locais, órgãos
públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à comunidade. As
decisões e comunicações, dentro da comunidade, são tomadas principalmente no âmbito
dessa coordenação e em reuniões gerais.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Último Quilombo é
representada pela ACRQAT, que é titular do pleito de regularização fundiária das oito
comunidades que integram o território. Essa entidade é filiada à Arqmo, a associação que
representa a maior parte das comunidades quilombolas do município de Oriximiná.
Assim como a “associação-mãe” (Arqmo) que tem a missão de representar interesses de
grupos dispersos em vastas extensões de terra no município, a ACRQAT, na opinião de
alguns moradores do Último Quilombo, tem tido dificuldades importantes de articulação do
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conjunto do território. Uma delas é gerada pelo fato de que não existe uma sede fixa da
entidade, aonde moradores das oito comunidades que ela abrange possam se destinar.
Infraestrutura: A precariedade da infraestrutura que caracteriza as comunidades quilombolas
do Trombetas, de um modo geral, é comum ao Último Quilombo, com o agravante das
restrições próprias ao fato de se tratar de uma Rebio. Abastecimento de água, saneamento,
energia, transporte e comunicação, entre outros serviços associados à qualidade de vida de
uma população, são ausentes na comunidade.
As moradias são feitas em madeira. Na maioria, as coberturas das casas são de amianto,
mas há casas cobertas com palha e, algumas, com telhas de cerâmica.
As construções de uso comum se concentram no centro comunitário: a escola Santa Maria; o
barracão, o bar e a cozinha comunitários; a capela de Nossa Senhora Aparecida e o templo
da Assembleia de Deus.
A água para consumo e uso geral é retirada diretamente do lago do Erepecu e não recebe
tratamento. Algumas famílias tratam-na com hipoclorito distribuído pela Secretaria Municipal
de Saúde. Dizem os comunitários que a prefeitura teria iniciado a escavação de um poço
artesiano, mas o mesmo não foi concluído. Na beira do lago, as famílias constroem pontes –
rústicas estruturas de madeira – para banho e lavagem de roupa e louça.
Os sanitários contam com fossas cavadas no chão para os dejetos. Embora o sistema
existente na comunidade não seja o mais satisfatório, na opinião dos moradores, a situação
piora de setembro a dezembro, quando 27 famílias locais se deslocam para as praias a fim
de trabalharem no projeto Quelônio, que visa ao manejo e à preservação dos quelônios.
[...] nesse tempo são nove praias e tem 27 famílias, três famílias em
cada praia. Essas 27 famílias fazem cocô tudo na praia. A gente já até
conversou com o ICMBio. Cava um buraco e faz, quando vem a
enchente, essas praias vão tudo para o fundo, e quem bebe essa
água? Quem bebe essa água somos nós. A gente já bateu muito
nessa tecla, com a Mineração e com a Prefeitura. Tem uns banheiros
assim, que tira e leva pra Trombetas para tirar o cocô. A gente já fez
projeto para Mineração, mas ela não atendeu, para gente não estar
fazendo cocô nas praias assim. (Informação verbal)
As famílias envolvidas nesse projeto também participam de uma ação do ICMBio que visa à
coleta e à destinação do lixo por elas produzido. Os agentes do órgão distribuem sacos para
a coleta e, depois, retiram-nos, levando-os para o aterro em Porto Trombetas. A coleta
realizada pelo órgão não é seletiva, e são os próprios agentes que realizam a separação dos
resíduos, como relatou um deles: “Vai todo tipo de resíduos. Aqui na base a gente separa
essas coisas de metal, pilha e plásticos. Depois, a gente deposita nas caçambas e cada
caçamba tem uma identificação de lixo seletivo, e o caminhão já se encarrega de colocar no
aterro lá”. Alguns moradores entregam o lixo por conta própria, na base de apoio do ICMBio
situada na boca do lago do Erepecu, conhecida localmente como “flutuante”. No entanto, parte
do lixo da comunidade ainda é enterrado e queimado.
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A energia advém de geradores movidos a óleo diesel. Um deles, localizado no centro
comunitário, foi doado pela Prefeitura Municipal de Oriximiná e se destina ao uso durante as
atividades comunitárias. Alguns núcleos familiares possuem gerador próprio.
Não existem rotas regulares de barcos de linha para a comunidade, dessa forma muitos
moradores possuem embarcações próprias – geralmente canoas e bajaras movidas a motor
do tipo rabeta. Para transporte de comunitários em casos de emergência, a comunidade conta
com um motor de popa doado pela MRN. Para deslocamentos regulares coletivos e de
interesse geral, a comunidade possui uma embarcação que faz viagem uma vez por mês para
a cidade de Oriximiná, mas alguns moradores que têm barco também fazem o transporte dos
demais: “Vai dividido, o Sita tem o dele, o Manoel tem o dele, aí divide 10 num, 10 no outro,
15 noutro, aí vai tudo de carona. O comboio vai levando” (informação verbal). De acordo com
o morador Raimundo Dias Barbosa,
[...] a comunidade tem um motor só que está no conserto, esse faz
uma viagem no mês, leva os aposentados e a mães que têm o Bolsa
Família. Mas cada um que tem os seus barquinhos também vai. Se
não for assim, vai pegar em Trombetas, que é cinco horas de viagem
até Orixi. Quando tem o Gil Rosa [barco de linha para Oriximiná] que
anda bem, são cinco horas, quatro horas e meia [de viagem]. Quando
não tem essa alternativa é no motor da comunidade que sai daqui. São
seis, sete horas. (Informação verbal).
Em alguns pontos da comunidade – sobretudo próximo à base do ICMBio e no entorno da
escola que fica no centro comunitário – é possível captar sinal de telefonia celular, além de
sinal para modem de acesso à internet.
No Último Quilombo existe um cemitério – o cemitério do Erepecu – que é usado pelos
moradores dessa e de outras comunidades quilombolas do Trombetas.

393

Energia

Lixo

Gerador
Coleta em
comunitário, parceria
com
ICMBio; ou
enterrado
ou
queimado.

Água

Escola

Microssistema. Escola Santa
Maria, de
nível
fundamental.

ACS

Não há.

Comunicação

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Sinal de
telefonia
celular e
internet em
algumas
localidades.

Escola;
barracão,
bar e
cozinha
comunitária;
uma igreja
católica e
uma
evangélica.

Campo
de
futebol.

Um barco e
uma lancha.

Não há.
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Educação: A comunidade é atendida pela Escola Municipal de Ensino Fundamental
Santa Maria, que fica no centro comunitário do Último Quilombo.
A escola possui estrutura de alvenaria, telhas de barro, uma sala de aula, cozinha e
banheiros com fossa. Como ela só oferece o Ensino Fundamental 1, para a continuidade
dos estudos, os alunos da comunidade são direcionados à escola-polo do Moura.
O transporte escolar dentro do próprio lago do Erepcu e para a escola do Moura são
realizados por barqueiros da própria comunidade, remunerados pela Prefeitura
Municipal de Oriximiná, que também fornece o combustível para o transporte, assim
como a merenda dos alunos.
Em 2016, o quadro de profissionais da escola local incluía apenas uma professora de
educação geral, moradora da própria comunidade, e uma servente. Havia uma turma
multisseriada constituída por quatro alunos do primeiro ano, três alunos do segundo
ano, três alunos do terceiro ano, um aluno do quarto ano e um aluno do quinto ano,
totalizando 12 alunos matriculados (Semed, 2016).
Saúde: A comunidade não possui unidade de saúde, tampouco agentes comunitários
de saúde para atendimento aos moradores.
Como também não há posto de saúde nas comunidades próximas, o primeiro recurso a
tratamento médico é buscado na cidade de Porto Trombetas, especificamente no
hospital e no ambulatório mantidos pela MRN. Alguns moradores na comunidade são
cadastrados para receber atendimento nessas unidades, mas a maioria não tem acesso
ao benefício. A distinção entre as comunidades quilombolas que podem e as que não
podem ter acesso aos serviços do hospital e do ambulatório da MRN é uma das
principais fontes de tensão na relação dos moradores com a empresa:
Lá no Boa Vista, o pessoal morava tudo lá em 77, ela [a MRN]
fez um cadastro que está servindo até hoje ao pessoal: consulta,
exame, antigamente fazia cirurgia, arrancava dente. Hoje em dia
é só consulta e olhe, olhe. O pessoal de fora, como daqui do
Erepecu, não teve o direito de cadastrar: Palhal, Jamari,
Juquirizinho, Juquiri Grande, Curuçá, Mãe Domingas, essas não
tiveram direito porque estavam mais distantes; só os que
moravam no Batata e no Boa Vista. (Informação verbal).
O atendimento em Porto Trombetas só é franqueado sem distinção quando se trata de
emergências, mas, em regra, os comunitários não cadastrados devem recorrer ao
Sistema Único de Saúde (SUS) em Oriximiná ou, em casos mais graves, em Santarém.
A respeito do acesso à saúde na comunidade, Dulce Barbosa comenta:
É a coisa ruim para nós aqui. Nós, devido esse intercâmbio na
família e minha mãe ser do Moura, numa época a mineração fez
um cadastro e nós estávamos no Boa Vista, aí nós ganhamos o
cadastro. A gente vai e se consulta, mas o povo que não tem o
cadastro sofre muito, e tem que ir para Oriximiná. Já teve vários
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casos de hepatite com as crianças aqui na escola, hepatite A e
B. O lago é baixo, não é muito fundo e qualquer vento mexe
muito no fundo dele, a gente tem que colocar sempre hipoclorito
na água, o cemitério vai para o fundo. Tem que cobrar da
prefeitura, mas Mineração tem as bases.... Ela convidando, ela
tem um suporte para trazer a prefeitura e a prefeitura levar mais
a sério. Então faz uma parceria com a Mineração, a própria
Mineração vai mostrar o que ela dá e a prefeitura vai ficar com
vergonha de dizer que ela dá uma importância [...]. A gente vai
para Oriximiná e o posto é sempre lotado, porque atende a
população de lá. Você vai numa passagem... Quando você vai
numa passagem e o dono do motor já quer voltar, e você tem
que voltar, acaba comprando um remédio que não é adequado
comprar. Então tem uma dificuldade muito grande. (Informação
verbal).
Eventualmente, algumas ações governamentais de saúde coletiva chegam até o Último
Quilombo, mas o único tipo de atendimento regular à comunidade é oferecido pela MRN,
em parceria com a Fundação Esperança, por meio do projeto Quilombo. Esse projeto
propicia atendimentos mensais aos moradores locais, incluindo consultas médicas,
exames laboratoriais, formação de agentes de saúde e ações de conscientização em
saúde. As ações do projeto, no TQ Alto Trombetas II, são realizadas em dois polos, o
Curuçá e o Moura, sendo nesta comunidade que os moradores do Último Quilombo são
atendidos.
Os moradores argumentam que o projeto Quilombo não é suficiente para suprir as
demandas locais: “Tem que ir lá para o Moura para ser atendido, e lá só tem dez fichas
para as comunidades. Mas esses dez, durante um mês, as vezes nem recebem os
exames que fez por que já tem outros dez para consultar” (informação verbal). As
lideranças comunitárias valorizam a iniciativa da mineradora e entendem que “a
Mineração está fazendo mais coisa que a prefeitura” (informação verbal). Apenas
reivindicam o franqueamento do acesso ao hospital de Porto Trombetas, e que a
empresa interceda junto ao poder público municipal para que haja mais investimentos
em saúde para a população quilombola.
Se a Mineração vai ficar, é por isso que nós estamos lutando por
um hospital de qualidade, antes que ela vá [embora], junto com
a prefeitura. Porque não depende dela [da MRN], porque ela
paga os direitos dela para a prefeitura e nós sentimos bem
pouquinho para o nosso lado. A gente queria que a Mineração,
junto com os outros órgãos, nos olhasse, com uma ambulancha,
um posto de saúde com enfermeira dentro, um médico, e que
em Oriximiná seja feito um hospital, não só para o negro, para o
quilombola, mas que venha facilitar a vida do quilombola na
cidade. Nós não vamos viver individualmente, mas se tem o
hospital lá em cima [em Porto Trombetas], que fizessem ele
atender mais a gente, na hora que a gente chegasse lá, e não
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só a gente, mas outras pessoas fossem atendidas lá.
(Informação verbal).
Práticas de cura baseadas em conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais e
outros recursos naturais aplicáveis à saúde física, mental e espiritual são
cotidianamente acionadas pelos moradores do Último Quilombo, assim como nas
demais comunidades quilombolas, conforme o Inventário Nacional de Referências
Culturais dos Quilombos de Oriximiná (Iphan, 2014). Os tratamentos caseiros são,
regularmente, aplicados pelos próprios moradores, já que grande parte dos
conhecimentos sobre os usos curativos de recursos naturais é disseminada
amplamente nas comunidades – sobretudo para o tratamento de “vômito, febre,
quebranto, desmentiduras (luxações), rasgaduras e dores de cabeça” (Iphan, 2014, F11, A3, p. 149). Alguns casos, contudo, requerem o recurso a especialistas locais,
chamados benzedores e benzedeiras, puxadores e puxadeiras. Ressalta-se que as
práticas de saúde tradicionais são acionadas até mesmo por aqueles que têm acesso
ao sistema oficial de saúde, seja da MRN ou da Prefeitura. Assim, o sistema tende a ser
procurado primordialmente quando os cuidados locais tradicionais não surtem efeitos
positivos ou quando se trata de casos graves
Marcos naturais da comunidade: O marco natural mais significativo da comunidade é
o lago do Erepecu. Além de ser especialmente propício à pesca e à captura de
quelônios, ele é via de acesso aos castanhais reconhecidos como os mais fartos da
região, que atraem castanheiros de todo o TQ Alto Trombetas II. Conforme o Relatório
Antropológico do território, esses castanhais são: Veado, Fartura, Galção, Santa Isabel,
Belo Horizonte, São Manoel, Jacarezinho, Murinha, Santa Rosa, Jutaí, Paraíso,
Marciana, Sobradinho e Pereira. (Ecodimensão, 2014),
Outro marco natural importante é o rio Trombetas, que serve como principal via de
deslocamento para os moradores dentro do território e para a cidade de Oriximiná ou
Porto Trombetas. A partir do rio, outros lugares significativos são encontrados nas áreas
de uso do território coletivo: os igarapés (Candeeiro, Água Verde, Mungubal, Jauari,
Preto, Tiririca, Igarapé das Pedras); as passagens ou braços (Cedro, Barreirinho, Capiú,
Barreirão, Inferno, Pedras, Paracutaca, Boca do Lago Erepecu); as pontas (Cobras,
Murinha, Mocó, Araramboia, Cobrinhas, Cabeceira Grande, Inferninho, Carará, Cedro,
Serrinha, Mucura, Grande, Veado, Boca, Mariazinha, Limão); as praias que servem de
chocadeiras na desova de quelônios; as ilhas (Ilha das Garças); os furos; cabeceiras e
as várzeas.
Marcos edificados da comunidade: Os principais marcos edificados identificados
junto aos moradores durante a realização das atividades do ECQ foram: o centro
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comunitário, dispondo de barracão e cozinha para uso comum; a capela de Nossa
Senhora Aparecida; o templo da Assembleia de Deus; três cemitérios, denominados
Boca, Mariazinha e Limão; as casas de farinha que alguns moradores possuem; a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Maria; e três sanitários situados nas
imediações do centro comunitário.
Figura 133: Escola Santa Maria, no
Último Quilombo.

Figura 134: Cozinha comunitária do
Último Quilombo.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.

Figura 135: Capela de Nossa Senhora
Aparecida, no Último Quilombo.

Figura 136: Bar comunitário do Último
Quilombo.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 18/12/2016.

Outros pontos de referência: Localizam-se fora da comunidade propriamente, mas
são acessados com relativa frequência pelos moradores do Último Quilombo, que os
têm como pontos de referência: a base de fiscalização do ICMBio, situada na boca do
lago Erepecu (flutuante); a Escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Moura; a
vila de Porto Trombetas.
Atividades produtivas e renda: Como diferentes registros atestam, o lago do Erepecu
e toda a área da Reserva Biológica do Trombetas são historicamente reconhecidos pela
diversidade e fartura de recursos naturais, que são usados não só pelos residentes na
beira do lago, mas por quilombolas oriundos de comunidades vizinhas. Entretanto, o
acesso e a extração de recursos nessas áreas, ainda que tradicionais, encontram-se
atualmente condicionados pelo órgão ambiental, como expõe o Plano de Manejo dessa
Unidade de Conservação:
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Assim desde a criação da RBRT, apesar de terem o direito à
subsistência assegurado pelo §2° do art. 42 da lei 9.985/00, os
habitantes da região vivem sob constante fiscalização, mesmo
para sobreviver. A caça, a pesca, a agricultura, ou qualquer outra
forma de atividade econômica é proibida por lei em uma Reserva
Biológica, uma vez que a fixação humana não é permitida em
uma UC de uso indireto, sendo necessária a relocação das
populações humanas remanescentes. Assim, a manutenção
destas atividades, mesmo que para o consumo e por
necessidade de subsistência, dependem do estabelecimento de
regras temporárias para sua gestão, até a relocação dos
moradores. (MMA, 2004, p. 300)
As restrições são corriqueiramente objetos de queixas dos moradores, que consideram
as medidas preservacionistas severas demais e acusam funcionários dos órgãos
ambientais de várias formas de abusos de autoridade (Iphan, 2014). Dessa forma, as
principais atividades produtivas tradicionais da comunidade – agricultura, pesca,
extrativismo e caça – foram restringidas em diversos aspectos: a agricultura, a pesca e
a caça são apenas permitidas para o autoconsumo e subsistência; as atividades
extrativistas são proibidas ou condicionadas ao autoconsumo, havendo uma exceção
para a coleta da castanha para comercialização, que é regulada por meio de um termo
de compromisso. No entanto, todas as atividades supracitadas estão sujeitas à
constante fiscalização por parte dos agentes do ICMBio na região.
As atividades agrícolas têm como base as áreas de capoeira, mais antropizadas,
situadas no entorno das residências, nas áreas de moradia dos territórios. A roça é um
trabalho familiar, realizado pelo casal com a participação dos filhos, às vezes, contando
com a ajuda de parentes e vizinhos, como ocorre nos puxiruns (mutirões).
O mês de setembro abre o calendário agrícola local, com atividades de preparação da
terra em áreas de capoeira para o plantio. A maioria dos plantios se concentra no final
do verão, para que as plantas se desenvolvam a partir das primeiras chuvas que
chegam com o inverno.
Com as restrições impostas pelo órgão ambiental, os roçados são limitados a uma área
de duas tarefas por família; de acordo com o que os comunitários relataram na ocasião
do trabalho de campo do Estudo do Componente Quilombola:
A gente faz o que nós aprendemos a fazer com os nossos pais,
porque eles sempre cuidaram da Reserva, antes mesmo de ser
Reserva. Tinha muita roça aqui, mas a gente não estraga a terra.
Com essa regra do Ibama, ele só dá duas tarefas. Aí a gente faz,
planta o nosso milho. A gente não planta nem para vender, até
porque Trombetas não oferece oportunidade para gente vender,
tudo tem dono. Antes, a gente vendia em Oriximiná, mas era
castanha, [o resto] era só para alimentação mesmo. Porque na
época não tinha, até hoje não tem, uma feira ali para os
agricultores. Na época do meu pai eram só três boxes, depois
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foi aumentando, que não tinha mais para quem a gente vender.
Aí a gente foi fazendo só paro consumo mesmo, para não faltar
em casa. (Informação verbal)
O principal produto agrícola, como nas demais comunidades locais, é a mandioca, da
qual se fazem farinha e outros derivados usados cotidianamente na dieta alimentar.
Frutas, legumes e outras raízes também são cultivados.
Cultivares
Espécie
Abacaxi
Abóbora
Banana
Batata
Café
Caju
Cará
Carambola
Cheiro-verde
Cupuaçu
Goiaba
Graviola
Jerimum
Limão
Macaxeira
Mamão
Mandioca
Manga
Maxixe
Melancia
Milho
Muruci
Pimenta
Pupunha
Tangerina
Urucum
Alguns lavradores procuram vender os excedentes da roça, escoando a produção na
cidade de Oriximiná e em Porto Trombetas, informalmente, realizando a venda dentro
das embarcações.
O pessoal do Boa Vista tem uma banca [em Porto Trombetas],
nós não temos, mas se a gente for pedir, a Mineração dá o
espaço. Mas eles [moradores do Boa Vista] têm [o espaço]
porque na cooperativa eles têm um cadastro. O pessoal de fora
que não tem cadastro faz e fica vendendo [na beira], porque a
gente não tem acesso pra subir, aí eles ficam mais na parte da
feira e o pessoal vai para a cooperativa trabalhar. (Informação
verbal).
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A caça, embora proibida pela Lei 5.197/67 (Lei de Proteção à Fauna Silvestre) e
considerada como crime ambiental pela Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), ainda
é amplamente utilizada na região do Trombetas, constituindo componente importante
da dieta alimentar dos quilombolas, notadamente em períodos de coleta de castanha
(MMA, 2004). No Último Quilombo, porém, devido ao fato de a comunidade estar em
uma Rebio, essa atividade é evitada, pois os moradores temem punições do ICMBio.
De acordo com registros feitos em campo, diversas carnes animais são muito
apreciadas, mas o interesse em sua procura decaiu devido às proibições.
Animais

Qualidades

Bichos de Pata
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Anta
Capivara
Catitu
Cotia

Baixas e igarapés
Várzea
Floresta
Roças e beiras de rios e
igarapés
Macaco
Cuxiu
Floresta
Cuamba
Floresta
Guariba
Igapó
Prego
Floresta
Paca
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras, e pontas do
rio.
Porco espinho
Floresta
Peixe-boi
Margens de rio e lagos
Queixada
Floresta
Tatu
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras
Veado
Próximo a árvores
frutíferas
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais
Arapuã
Arara
Cigana
Cujubim
Jacamim
Jacu

Marreca
Mauari
Mutum

Qualidades

Bichos de Pena
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura

Árvores frutíferas
Igapó e beiras de lago
Cabeceiras
Nas árvores frutíferas do
inverno
Na mata, no meio do
açaizeiro. Nas frutas de
bacabeira.
Beira de rios e lagos
Beira de rio
Beira de água (rio,
igarapés e cabeceiras)

Nambu
Pato-do-mato
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Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
A captura de variados peixes, répteis e quelônios para consumo próprio é frequente
entre os moradores do Último Quilombo. Essas carnes animais, de acordo com dados
históricos e etnográficos, fazem parte da dieta alimentar dos quilombolas até hoje (MMA,
2004). Diante da fartura do lugar, as atividades de captura são realizadas,
preferencialmente, dentro do próprio lago do Erepecu, em toda sua extensão, e também
nas cabeceiras, lagos menores, ilhas e igarapés (Mungubal, Água Verde, Jauari, Preto
e Candeeiro). Entretanto, os moradores informam haver algumas áreas em que eles
evitam capturar os animais por causa da fiscalização realizada pelo ICMBio. Além da
aplicação de multas, há o confisco de materiais, embarcações, motores e do próprio
alimento.
Tudo isso aqui [dentro do lago Erepecu] a gente evita, que eles
tomam rabeta, canoa e fica é prejuízo para a gente. O pessoal
do Ibama, eles não deixam nada, nada. Olha, tem muita gente
aqui que tem sofrido muito, mas principalmente os que não têm
emprego mesmo. Aí, vão pescar mesmo, que não tem jeito. Aí o
Ibama proíbe. (Informação verbal).
A pesca é praticada o ano todo, mas é particularmente produtiva no verão. A captura de
quelônios é condicionada aos períodos de reprodução e desova dos animais, e tem nas
praias seu marco espacial.
Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Acari
Lago
Arauanã
Lago
Arraia
Praias
Apapá
Lago
Canamorco
Lago
Caratinga
Lago
Cujuba
Lago
Mafurá
Lago
Mandi
Lago
Mapará
Lago
Pacu
Lago
Pescada
Lago
Piranha preta
Lago
Pirarucu
Lago
Surubim
Lago
Tamuatá
Lago
Tucunaré
Lago
Traíra
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Animais

Qualidades
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Animais

Qualidades

Bichos de casco
Período
Vazante Enchente

Local de captura

Cabeçudo
Igarapé
Jaboti
Jacaré
Cabeceiras
Pitiú
Praias
Tartaruga
Praias
Tracajá
Praias
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Dentre os produtos de extrativismo destaca-se a coleta de castanha-do-pará, que é
controlada pelo ICMBio por meio de um Termo de Compromisso estabelecido com as
comunidades, que é localmente conhecido como “Acordo da Castanha”. De acordo com
o documento, a atividade é permitida entre os dias 15 de janeiro e 31 de maio, período
de safra, correspondente à época do inverno. No entanto, como os moradores
informaram na reunião do ECQ na comunidade, a safra da castanha iria até junho, mês
não contemplado pelo termo de compromisso.
Mesmo com as restrições, a extração e a comercialização da castanha ainda é a
principal fonte de renda dos quilombolas do Último Quilombo. Como moram em torno
de grandes castanhais, as famílias não precisam se destacar de suas residências por
longos períodos. O produto é vendido diretamente pelo coletor, em Oriximiná, ou por
intermédio da Ceqmo (Iphan, 2014).
Segundo uma liderança local, aproximadamente 80% das famílias se dedicam à
extração de castanha. No período da safra, deixam suas casas e vão viver
temporariamente nos castanhais, como é costume dos quilombolas desde os tempos
originários dos mocambos. A coleta é realizada em castanhais diversos: próximos das
moradias, em áreas, junto aos rios e nas “pontas de castanhas”, onde os coletores
podem permanecer acampados por longos períodos, dependendo das necessidades da
família (MMA, 2004).
Na Reserva Biológica do Rio Trombetas, cerca de uma quarta
parte das florestas de terra firme apresentam castanhais ou
florestas onde a castanheira é uma das espécies dominantes na
vegetação (R. Gribel, observação ‘pessoal). Populações
remanescentes de quilombos habitam a RBRT e coletam
castanhas na área há mais de um século. Na área mais
acessível, ao sul da UC, ficam vários castanhais e comunidades
localizados principalmente às margens do Lago Erepecu, bem
como em alguns de seus braços como o Lago Arrozal e Lago
Araçá. Nesta área do Erepecu, vários castanhais como Vila
Velha, Vila Veneza, Veado, Saia Velha, Água Verde, Ig.
Candieiro, Ig. Preto, Ig. das Pedras, Rio Novo, Jauarí e
Mungubal formam de fato extensas áreas quase que contínuas.
(...) As castanheiras da região do Trombetas, especialmente as
do Erepecu e Acapu, são conhecidas por produzirem ouriços de
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grandes dimensões e sementes grandes (graúdas).
Comparadas com sementes de outras regiões da Amazônia, as
sementes de castanha do Trombetas são significativamente
grandes. (Plano de Manejo RBRT. MMA, 2004, p.89)

Além do extrativismo da castanha, ainda há na comunidade a coleta dos seguintes
produtos:
Espécies
Cipó-timbó
Cipó-ambé
Cipó-titica
Inajá
Ubim

Palhas, talas e cipós
Finalidades
Vassoura
Artesanato utilitário
Vassoura, cesta
Casca usada para fins medicinais
Cobertura de casa

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Em se tratando de madeira, os comunitários relatam que devido às restrições impostas,
só têm permissão para o uso de madeiras caídas encontradas pela mata. As de maior
valor de uso e mais comuns na região são:
Madeiras
Espécies
Amarelão
Aroeira
Castanheira
Cedro
Fava amarela
Itaúba
Lombrigueira (dará-uxi)
Louro
Maçaranduba
Mandioqueira
Marupá
Taubarana
Tento

Espécies
Andiroba
Breu
Copaíba
Jutaicica
Murumuru

Finalidades
Construção de casas e canoas
Construção de casas (paredes e
forro)
Construção de casas (paredes e
forro)
Construção de casas (paredes)
Construção de casas (paredes e
forro)
Construção de casas (paredes)
Construção de casas e canoas
Construção de casas (paredes e
forro)
Construção de casas (paredes),
tábuas e canoas
Construção de casas (paredes) e
móveis
Construção de casas (paredes)e
canoas
Construção de canoas

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Várzea

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Óleo para uso medicinal
Igapó
Calafetagem
Óleo para uso medicinal
Acabamento em cerâmica

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
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Espécies

Frutos
Ambiente de extração

Açaí
Bacaba
Cacau da mata
Castanha
Ingá
Patauá
Piquiá
Uxi

Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Além das atividades produtivas tradicionais, a economia das famílias locais é
complementada com a prestação de serviços temporários em Porto Trombetas, seja
para a MRN ou empresas contratadas, como fazem alguns poucos moradores.
Por fim, os moradores de Último Quilombo manifestam o interesse de criar animais de
pequeno porte para alimentação das famílias, mas essa atividade é proibida por
residirem dentro da Rebio. Agora, criam apenas algumas galinhas: “Gado, bode,
carneiro, não pode. Bem pouquinho galinha. Antes da reserva era criado, agora não
pode mais” (Informação verbal). Da mesma forma, por residirem no interior da Reserva
Biológica, eles ficam impossibilitados de acessar a maioria das políticas públicas de
caráter social e infraestrutura como, por exemplo, programas federais como Minha Casa
Minha Vida, Luz Para Todos, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), Bolsa Verde e outros (Iphan, 2014). Apenas alguns moradores são
beneficiários do Bolsa Família; e cerca de dez recebem aposentadoria.
Principais referências culturais: As práticas culturais no Último Quilombo congregam
aspectos de religiosidade, economia, política e sociabilidade da comunidade. Reuniões
sociais, cultos, festejos, brincadeiras, banhos de praia, torneios de jogos, narrações de
histórias de encantados e comemorações de Dia das Mães, Dia da Consciência Negra
e dias santos são as principais referências da cultura local, ao lado dos ofícios
tradicionais, já comentados em tópico sobre as atividades produtivas, os quais, por sua
vez, envolvem conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais.
O INRC sustenta que histórias de encantados, comuns nas comunidades quilombolas
do Trombetas, tem na Ilha das Garças o foco principal das narrativas próprias do
Erepecu. O lugar, segundo os moradores, é cheio de mistérios e povoado por visagens.
Segundo se conta, a ilha teria se deslocado do município de Faro até o Erepecu, onde
hoje se encontra. Lá, seria costume dos antigos realizar grandes festas, até que a ilha
afundou – narrou Maria de Nazaré, moradora do Último Quilombo ao INRC:
Faziam festa, e diz ela que tavam fazendo festa lá, diz que achou
de uma mulher ganhar [bebê] lá na saída, que quando o pessoal
deram fé a ilha sentou com tudo, com todo o pessoal. Pra não
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descer tudo, ficou uma só pra contar história, uma mocinha. Ela
espiou, se jogou e ainda pegou um pedaço da terra grande, aí
ela ficou perdida. Socorro... Que ajudasse ela, que a ilha tinha
sentado com todo pessoal pro fundo! (Iphan, 2014, F1-1, A3, p.
90).
Acredita-se que a ilha andava, e, por isso, as pessoas a temiam muito, até que, no
Erepecu, ela se fixou e sua paisagem modificou-se, sendo tomada por novo tipo de
vegetação e pedregulhos. Aí, ela fica submersa todo o inverno, emergindo no verão.
O cerrado dela que tinha era aninga, caraná e esse cerradinho
do Amazonas, que tem a sombra do Amazonas. Os pássaros
também que a acompanhavam, que eu nem conheço! Tinha uma
tal de curicaca, curerero e um passarão. Pois é, era isso que
tinha nela, não tinha desses que tem agora, o cerrado dela era
esse e também a terra dela era a misturada, uma parte era lama
e outra parte era uma areiazinha. Mas, mais era lama tipo da
beira do Amazonas. Depois, com um tempo, ela foi mudando e
acabando o cerrado que ela trouxe. Aí foi ficando, nascendo
araçazeiro e Jauary. Os bichos desapareceram, não sei se
morreram ou se deram. Já ficou assim como ela está, ficou só
praia e pedregulho, e o serrado já é outro. Diziam que ela veio
de Faro, essa ilha. Quando ela chegou pra cá, ela andava. Uma
parte ela ia ali pra dentro, pra cabeceira grande, ficava lá perto
de um pedregulho que tem. Aí ela vinha, tinha hora que ela
ficava de cumprido pra um lago, ficava assim. O pessoal tinha
medo dela que só! Tinham muito medo dessa ilha. Depois que
se acostumaram e ela não andou mais (Iphan, 2014, F1-1, A3,
p. 90).
Em relação a brincadeiras e jogos praticados, um jovem declarou: “A gente faz muita
coisa. A primeira coisa é jogo de futebol. Todo dia, quase, a gente joga, sábado e
domingo é direto. É essa a diversão aqui, que para fazer outra coisa... É menino,
menina, todo mundo joga” (informação verbal).
Entre os festejos, destaca-se a celebração da padroeira da comunidade, Nossa Senhora
Aparecida, no dia 12 de outubro. A festa conta com um círio fluvial, conforme narraram
os moradores ao ECQ:
Dia 12 de outubro é a festa da Nossa Senhora de Aparecida.
Aqui nós temos duas igrejas, temos a católica e temos a
Assembleia ali. Só que o dirigente da Assembleia mora no
Moura, mas ele deixa um caseiro aí. Mas a gente vive tudo unido
aqui, Assembleia e católica. Quando fala festa no Erepecu, é
mais quem quer vim para a praia brincar, é muita gente que vem
para cá [...]. Começa na sexta, com a festa religiosa que faz o
círio no lago, e põe aquelas velas, sobe com a santa aí por
procissão e vem para cá. (Informação verbal).
No entanto, assim como Nova Esperança, Último Quilombo tem população de maioria
evangélica atualmente.
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Conflitos socioambientais e outros: Os conflitos percebidos na comunidade Último
Quilombo são de diversas ordens, destacadamente relacionados às restrições de uso
da Rebio, às relações com o ICMBio e às desavenças com outros grupos comunitários
que frequentemente adentram o lago do Erepecu para extração de castanha e captura
de quelônios. Apesar do caráter coletivo do TQ, a discussão a respeito do acesso aos
castanhais do Erepecu é acirrada entre os próprios quilombolas, principalmente nos
últimos anos, em que a safra da castanha vem diminuindo, segundo moradores.
Raimundo Dias Barbosa e Dulcineia Barbosa explicam que as comunidades em torno
do lago se sentem prejudicadas pela entrada de pessoas que não vivem no lugar:
[A invasão] aqui é por que toda a riqueza é aqui no Erepecu,
então o pessoal dá muito em cima e vem tudo para cá tirar
castanha. O lugar que mais tem as coisas aqui é dentro desse
lago do Erepecu. É por isso que o governo criou essa reserva aí,
para ver se preservava o que tem. Tem muita castanha, tracajá,
pirarucu. Mas não tem como tinha antes [...]. A castanha é a
única fonte de renda. Nós estamos lutando com Chico Mendes
para ver se diminui as famílias que entram aqui por causa disso.
Tem ano que aqui entram 800 famílias, é muita gente e o
castanhal ano passado deu 1500 caixas de castanha só. Lá na
base [cálculo] do ICMBio eles fizeram uma base lá que deu isso.
Então, para entrar tudo isso de família para cá, o que fica para
nós de castanha? [Vem família] de tudo quanto é lugar, de
Oriximiná, Caxiri, Erepecuru, Caipuru... De todos aqueles lados
lá vem gente tirar castanha. Eles passam quatro meses aqui
dentro dos castanhais na Rebio. Quando eles vão embora, a
gente fica aqui vivendo disso mesmo, porque não tem outra fonte
de renda para nós. Nesses outros lugares, eles podem vender
copaíba, breu, mas aqui a gente não pode vender nada disso
porque a gente está dentro da Rebio. Eles [ICMBio] autorizam
todo esse pessoal vir tirar castanha aqui... (Informação verbal).
A região do Erepecu sofre forte pressão de caça, apesar da proibição. Os principais
alvos são a paca, o veado, o caititu, o queixada, o tatu e o jaboti. A captura de quelônios
também é muito frequente na região, sobretudo no período de verão, quando a
paisagem do lago fica repleta de praias, onde se situam as chocadeiras. A partir do
período de desova, que inicia em agosto, até o mês de dezembro, são inúmeros os
relatos a respeito de invasões dentro do lago para a captura dos animais e coleta dos
ovos, apreciados para consumo e dotados de alto valor de mercado, apesar da proibição
de comércio por parte do ICMBio. Segundo o Plano de Manejo:
Se fizermos um paralelo com a época da decretação da Reserva
Biológica, é flagrante a escassez de “bichos de casco” na área,
termo empregado na região. Naquele período, em qualquer
ponto da área da reserva, principalmente no lago Erepecu e no
rio Acapu, podia-se encontrar quelônios capturados pelos
moradores em espinhéis ou de posse de infratores flagrados
pela fiscalização, quando tentavam levar para fora grande
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número de animais. Decorrente disso, a tartaruga continua
alcançando valores altíssimos no mercado clandestino de
animais silvestres, ainda mais para os padrões econômicos
locais. Em épocas de festejos, como o Círio de Santo Antônio
celebrado anualmente no município no início do mês de agosto,
uma tartaruga adulta tem comprador certo. (Plano de Manejo
RBRT. MMA, 2004, p.64)
A diminuição do número de quelônios na região também é percebida pelos moradores,
como conta Adenilson dos Santos Régis, vice-coordenador da comunidade:
Meu pai sempre contou para a gente que aqui já foi muito rico,
no Erepecu, de tartaruga, tracajá. Esse rio, o meu pai conta que
até para andar de barco era difícil, não conseguia, os bichos
batiam no barco, nas palhetas. O pai do meu pai, que faleceu,
que era o meu avô, ele ainda chegou a ver isso e meu pai nasceu
aqui, se criou, criou família aqui que somos nós. Então ele
contou isso aí para a gente e desse jeito, e a gente se lembra. A
gente já conta um pouquinho do que eles contaram para a gente.
(Informação verbal).
A relação com o ICMBio é atravessada por um histórico de conflitos deflagrados pela
instituição da Reserva Biológica, em 1979.
Os conflitos iniciaram-se com a remoção de famílias negras,
estabelecidas na área da UC, em 1980 (Folha do Norte,
27/12/1980), culminando no agravamento da situação em 1994,
quando um morador quilombola foi baleado e morto por um
membro que prestava serviços à instituição. A situação
enfrentada pelo IBAMA na Reserva Biológica do Rio Trombetas
é bastante delicada haja vista o paradoxo apresentado pela
necessidade de integração com as populações autóctones, de
fundamental importância para a efetividade dos planos de
manejo e conservação na área da RBRT, e as (também
necessárias) ações de fiscalização e controle exercidas pelo
órgão para manter a integridade da Unidade. (Plano de Manejo
RBRT. MMA, 2004, p.107)
Para a populações local, a criação da área protegida é vista como usurpação de direitos
sagrados, ferindo o acesso, o controle e o uso dos recursos. As restrições à caça,
captura de quelônios e coleta de castanha têm modificado o modo de vida secular
dessas comunidades. A relação com o órgão junto aos comunitários é de receio.
Nota-se que as iniciativas de fiscalização aplicadas até o
presente têm sido limitadas, em função da vasta extensão da
área a ser controlada e as limitações de pessoal e infraestrutura. Além disso, as populações do entorno parecem
determinadas a manter suas práticas tradicionais de captura de
quelônios e de seus ovos, o mesmo ocorrendo quanto à coleta
de castanha. (Plano de Manejo RBRT. MMA, 2004, p.107)
Ao mesmo tempo que reconhecem a importância do ICMBio para a fiscalização do lago
e inibição de atividades ilegais, os moradores dizem-se vítimas, eles próprios, de
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ameaças, coações e apreensões de materiais de trabalho, o que dificulta a
sobrevivência e impede a preservação de práticas culturais e costumes locais.
O pessoal do Ibama, eles não deixam nada, nada... Olha, tem
muita gente aqui que tem sofrido muito, mas principalmente os
que não têm emprego mesmo... Ai vão pescar mesmo, que não
tem jeito...Aí o Ibama proíbe. Eles não cansam de dizer para a
gente que, pela lei, a gente não tem direito de tirar nada aqui.
Eles dizem muito para a gente. Mas a gente trabalha já tem
quinze anos dentro dessa chocadeira. Ficou pra mim pagar
nesse processo [uma multa de] 16 mil reais. Mas de onde eu vou
tirar? Aí, eu perdi tudo, não tenho mais nada. De onde eu vou
tirar meu sustento e dos meus filhos? (Informação verbal).
Outra situação conflituosa observada no Último Quilombo envolve a comunidade de
Nova Esperança, fundada em 2006 após uma cisão com a primeira. A dissidência teria
sido alimentada por conflitos internos entre os moradores nativos do Erepecu e os que
ali se instalaram após a autodeclaração da comunidade quilombola.
Lá só tem uma pessoa que é filho daqui, as outras são pessoas
chegaram aqui. Aí, eles queriam fazer do jeito que eles queriam,
ai nós fomos falar. Eles não queriam que os filhos que
nascessem aqui ficassem, eles começaram a tratar mal a gente.
A gente discutia muito aqui e eles diziam que nós não tínhamos
direito, e nós temos sim. Quando eles viram que nós tínhamos
direito de ficar, então eles dividiram [...]. A gente já teve muito
conflito com eles, de vez em quando a gente revidava, mas,
graça a Deus, agora a gente já é mais amigo que inimigo.
(Informação verbal).
Apesar da separação, ambas as comunidades mantêm relações estreitas atualmente.
A proximidade geográfica e sociocultural, a apropriação de toda a extensão do lago para
atividades de subsistência e os conflitos comuns com o ICMBio e invasores do lago,
além da realização de cultos religiosos, festividades e reuniões comuns, são fatores de
fortalecimento dos laços entre os moradores do Erepecu, de modo geral.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Os possíveis impactos socioambientais
do empreendimento de mineração na ZCO são identificados pelos moradores do Último
Quilombo nos meios físico, biótico e cultural, nas áreas de moradia quanto nas áreas de
uso do território que ocupam. Basicamente, em campo, para a equipe de pesquisa do
ECQ, foram apontados os impactos – avaliados como positivos, negativos ou
ambivalentes quanto ao seu sentido –, que a seguir serão comentados.
Desde a sua instalação na região, a atividade mineradora trouxe uma série de impactos
para a região, de cunho econômico, social e ambiental, incluindo o aumento da
densidade demográfica ao redor do empreendimento, o que aumentou a necessidade
de consumo de produtos agroextrativistas e pesqueiros. Conforme relata Adenilson dos
Santos Régis: “Depois que a mineração construiu aqui que veio muita invasão, as coisas
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foram acabando e eu não cheguei ver essas coisas que tinham antes, eu não cheguei
ver e sei do que ele [meu pai] me falou” (informação verbal).
Além disso, em paralelo ao empreendimento, surgiram as leis que restringem o uso dos
recursos naturais na região. A preocupação, em relação à ZCO, é, neste sentido, com
o sustento dos comunitários em tempos futuros.
Tem bauxita no nosso território, aí ela quer tirar, vai tirar pra usar.
Aí entram as leis, entra o Ibama [ICMBio], nêgo fica aperreado
na nossa terra. Ela vai tirar, ela está tirando o que é nosso e
depois vai ficar para nós o quê? A gente vai ficar sem a nossa
bauxita e quem sabe, se a gente não cuidar bem, em relação
bem transparente, nós vamos ficar no prejuízo porque bauxita
não volta mais. A nossa madeira a mineração não está
destruindo, mas elas estão ficando fraquinhas. Ela está tirando
a mata que está na frente dela [nos platôs], onde tem, ela vai
derrubando. E uma castanheira, quanto tempo não demora para
crescer... e nesse crescimento você vai viver de que? Não pode
caçar, não pode pescar. (Informação verbal).
Dentre os impactos mais citados estão o crescimento demográfico das comunidades do
entorno, o que aumentaria a demanda por recursos naturais do Erepecu.
A parte ruim da mineração foi que ela trouxe muita gente devido
ao emprego. Aí lotou as comunidades aí pertinho e veio dar o
impacto aqui. Até mesmo por isso que teve a necessidade de ter
a reserva, aí apertou. Aí a mineração estipulou um jeito para que
os funcionários de lá, eles não vêm [para a comunidade]. Mas
tem o dinheiro para a compra. Aí os atravessadores vêm aqui,
levam [os quelônios, pescados, caças]. Então, a mineração não
aconselha que faça isso, mas devido ela chegar... o povo não
tem consciência e faz isso. (Informação verbal).
Como os recursos naturais já se mostram cada vez mais escassos nas áreas da Flona,
devido ao desmatamento e ao comprometimento de rios e igarapés, a presença do
empreendimento na ZCO incentivaria, por conseguinte, o aumento da atividade de caça
e pesca dentro do lago, tanto dos próprios moradores, como comunitários vizinhos e
pessoas estranhas às comunidades, que recorrem ao Erepecu e sua abundância de
recursos:
Aqui antes da mineração era um lugar muito mais farto do que
hoje é, né! Era farto de caça, de tudo era mais farto. Pela pressão
da mineração, o pessoal quer comer tracajá, quer tartaruga, quer
comer muito peixe, tucunaré... aí o pessoal entra para cá para
invadir. Aí dão pressão, dão pressão. Ano passado o cento de
ovo de tracajá estava R$ 40,00 (quarenta reais). Aí chegou uma
pessoa que disse: “Olha, traz um cento de ovo de tracajá para
mim que eu te pago R$ 80,00”. Eu disse: “Não, não vou tirar ovos
para vender”. Isso aí dá muita pressão aqui para gente, dá muita
pressão para o povo, mais por isso que eles entram para invadir
para pegar os bichos. Por causa da pressão da mineração.
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“Pega lá que eu te dou tanto”. A pressão é assim, facilitou o
dinheiro, chegou mais gente e onde tem o ovo é aqui. Foi
chegando mais gente, aí o pessoal vem aqui comprar e leva para
vender. (Informação verbal).
Ainda que indiretamente, a pressão demográfica atrelada à mineração incentivaria ao
comércio ilegal de pescados e caça, resultando em sérios danos ao modo vida dos
moradores do Erepecu.
Eu quero pedir para a Mineração dar uma olhada nesse pessoal
que vende peixe na ferinha. Eles vão acabar com os nossos
peixes porque vão tirar para vender, e tem gente que vem lá de
fora. Ontem estava cheio de [gente] que pega tracajá.
(Informação verbal).
A população sabe que aqui [no lago] tem [peixe e tartaruga], vem
tirar pra vender. (Informação verbal).
Depois que a mineração chegou as coisas ficaram mais difíceis
para a gente, principalmente aqui no Erepecu. O pessoal ataca
muito, antigamente a fartura era grande aqui, depois que a
mineração chegou as coisas mudaram. Aqui é um lugar farto.
Vem para cá para vender para lá, custou mais dificuldade para
gente (...) Agora é tiro daqui, e caça, pega peixe, tudo isso é a
mineração que trouxe. (Informação verbal).

A respeito da chegada da MRN na região e seus impactos na dinâmica local, os
moradores relataram em entrevista para o Estudo do Componente Quilombola a
migração de moradores para comunidades mais próximas ao empreendimento, em
busca de postos de trabalho e melhores condições para a educação, uma vez que as
comunidades vizinhas à Porto Trombetas e, possuem melhores estruturas e auxílios de
doença e saúde por parte da empresa:
Quando foi em 1967 chega a Mineração Rio do Norte aí nesse
lugar chamado Conceição [...]. A mineração chegou antes da
reserva, chegou em 67. A gente começou a trabalhar nela,
trouxe uma pressão também muito forte porque aí nós fomos
para lá para eu trabalhar na mineração. Eu me fichei na
mineração em 80 para trabalhar lá. Aqui não tinha escola
naquela época, nossos filhos tinham que estudar aí nós levamos
eles para lá [para a comunidade Boa Vista] para estudar.
Aí nós começamos a trabalhar lá, aí a gente ficava lá [em Boa
Vista] e vinha aqui [para o Erepecu] dia de sábado quando tinha
folga. A gente vinha embora para cá para casa do pai dela aí na
Trindade, aí onde é nossa casa. Ela [Mineração] deu emprego,
mas aí ela deu emprego para gente e a gente vivia lá, né! Depois,
em 90, eu saí da mineração e nós viemos embora para cá [pro
Último Quilombo]. (Informação verbal)
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Outro morador esclarece a respeito da dinâmica de trabalho para as empresas da
Mineração:
A gente fica [hospedado] em Trombetas, tem o alojamento da
mina, a mineração dá esse alojamento para a cooperativa alojar
os trabalhadores e aí a gente alojava lá. Aqui no Saracá, tinha
vez que a gente ia para Terra Santa, mas também ficava alojado
lá, que a mineração paga um homem que trabalha na GR que
tem um hotel lá, aí a gente fica hospedado lá. (Informação
verbal).
Outro fator de preocupação é o aumento de furtos, roubos e o risco de violência
associados à maior circulação de pessoas na localidade: “Essa coisa de homem, de
presença de pessoas aqui, isso com certeza vai acontecer. Você não vai poder deixar
seu filho [sozinho]” (informação verbal). Outro impacto social percebido é a possibilidade
de acesso e consequente aumento do consumo de entorpecentes, sobretudo o álcool,
devido à proximidade com Porto Trombetas, o que gera insegurança e incômodo ao
sossego antes característico do lugar:
Então, a gente está aqui na praia [trabalhando na fiscalização
dos quelônios], a gente foi para uma reunião no [posto] Tabuleiro
no ICMBio. Quando a gente chegou de lá tinham levado a nossa
gasolina. De primeiro não tinha isso, a gente deixava tudo, agora
não pode deixar devido o pessoal vir muito para cá. Por outro
lado, eles levam peixe e ficam aí confrontando com a gente.
(Informação verbal).
Muitas vezes dizem para a gente que tão usando [drogas]. A
gente fica sabendo. Mas, a gente vê que não está no normal da
pessoa. A cachaça aumentou. É um impacto via Trombetas. Não
está totalmente dentro, mas ali naquela feirinha, aqueles
barqueiros eu tenho certeza. (Informação verbal).
Joga bola, bebe bebida alcoólica, anda de rabeta aqui. Não, que
eu saiba nunca vi problemas aqui antes. Às vezes vem o
molecão da cidade e a gente não sabe se ele veio se esconder,
a gente procura saber, o cara fica enrolando, “é parente...”. Mas,
quando a gente vai saber, a notícia que chega para a gente:
“Olha, fulano é viciado nisso, aprontou aquilo na capital. Ele veio
corrido para a casa do tio dele, não apareceu lá no Erepecu?”.
Até gente foragida vem para cá. De vez em quando vem gente
foragida de Santarém porque as pessoas que moram aí para
cima trazem da cidade. (Informação verbal)
A facilidade de acesso ao comércio de Porto Trombetas segundo os moradores
desestimularia atividades de cunho tradicional como a agricultura, e estimularia a caça
predatória, de alto valor comercial na região, o que altera a dinâmica de consumo da
comunidade:
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É porque o povo é assim. O dinheiro é um bem para nós, mas é
a raiz de muita coisa [ruim]. Então, você passa uma noite e pega
umas três, quatro pacas. Mata, vai lá na mineração escondidinho
(...) aí chega lá você já encontra alguém para vender. Você pega
o dinheiro daquelas 3 pacas, aí você vai lá no mercado...É a vida
mais fácil que o povo quer. Agora você diz assim, “não, eu vou
matar uma que é para eu comer. Enquanto minha esposa está
fervendo ela, fazendo a comida, eu estou lá no meu roçado para
plantar mais alguma coisa para que eu possa viver daquilo ali”,
a minoria pensa assim. E a maioria pensa assim “ah vou logo
vender que já pego meu dinheiro para comprar isso aqui”... vai
pela facilidade.
Antigamente o povo se prevenia aqui. Não tinha mineração, era
tudo em Oriximiná. Aí eles tinham bastante cana, porque quando
eles não tinham o açúcar que era longe para ir lá em Oriximiná,
eles faziam o café no caldo da cana. Eles plantavam o café, que
era longe para comprar um pacotinho de café. Hoje tem aqui na
mineração. Se você for procurar hoje já não tem mais plantação
de café aqui. Plantavam cana, o milho, a farinha. Antigamente
todo mundo tinha roça aqui, hoje não...vende farinha em
Trombetas, você vai lá. É caro, R$ 8,00, o frasco, mas você vai
lá e compra. (Informação verbal).
Se não tivesse essa mineração, muitos faziam roça, mas não.
Sabe que tem um mercado aqui [na mineração], eles correm lá
no mercado. (Informação verbal).

Os moradores relataram, ainda, receio quanto à poluição das águas do rio e lago,
utilizadas para o consumo. Também temem acidentes hidroviários com o possível
aumento do trânsito de embarcações da região, o que contribuiria ainda mais com a
degradação do meio ambiente e afugentamento de pescados, especialmente quelônios:
Quando é mês de maio esse rio fica só as pontas, a várzea do
rio entra toda no fundo. Se de repente descer alguma coisa
[borra da bauxita] que venha paro rio, ela vai entrar [no Lago
Erepecu]. Até hoje, na lavagem ali em baixo, ela vai para lá. Mas,
de qualquer maneira os nossos colegas estão no prejuízo. Com
certeza ameaçados nós estamos com o avanço até o Cruz Alta
porque a nossa água é a mesma. Vai mexer na nossa saúde.
Um dos impactos da mineração que nós já estamos sentindo é
nos nossos quelônios (...) porque a mineração, junto com os
outros barcos, [fazem] muita movimentação na água, é óleo,
gasolina. (Informação verbal).
[...] Mãe Cué, Palhal, Curuçá, Jamari na terra firme, Moura... Vai
afetar essas aí com certeza. A gente pede a Deus para não
fazerem essas coisas aí e depois descer tudo para os igarapés
e os rios, os rejeitos. [...] Lá em Batata está feio, cheio de bauxita,
lama. Os bichos já se foram todos, se afastou tudo. Lá já foi cheio
de bichos também. A gente olha e pede para que não aconteça
isso. (Informação verbal)
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Os moradores reconhecem, também, benefícios da presença do empreendimento no
tocante às oportunidades de postos de trabalho, apesar da baixa remuneração e
consciência de que os ofícios disponíveis são restritos a serviços gerais, mateiro,
limpeza e similares. Ainda assim, entendem se tratar de uma oportunidade de renda,
sobretudo, devido às restrições impostas ao uso da área da Rebio e baixo nível de
instrução da população. A respeito disso, Adenilson Régis fala:
Eu já fui empregado várias vezes em Trombetas, nessas
cooperativas que eu estava lhe falando. Trabalhei numa
empresa como ajudante de pedreiro, depois eu passei para
carpinteiro, ajudante de ferragem. O contrato dela acabou com
a mineração e a gente saiu de lá. Tinha carteira assinada e tudo
mais. Aí já nessa cooperativa do Moura ela não assina a carteira,
né, trabalha com contrato das comunidades aqui com a
mineração. A mineração fez isso né, que poderiam pegar eram
seis, a modo, quatro pessoas de cada comunidade, desde o
Abuí para baixo, e aí terminou nossos contratos que eram só três
meses, aí a gente veio embora. Por exemplo, terminou o
contrato, ela manda embora, que acabam os trabalhos.
(Informação verbal).
A mineração já está abrindo espaço pra sete pessoas das
comunidades, as nossas sete daqui vão para lá, é só contrato
pela cooperativa. Eu tenho um que está com seis anos, mas só
recebe aquele tantinho, o nome dele é Valdenilson. Ele está com
20 anos, ele trabalha na cooperativa. Ele trabalha com os
pesquisadores na mata. Quando os pesquisadores estão, eles
vão para mata, quando eles vão embora, eles vêm para casa.
(Informação verbal).
É bom porque tem muitos jovens aqui que nunca trabalharam de
carteira assinada, esses novatos...encosta aí na comunidade,
tem muito jovem aqui. Agora tem aquele pai de família coitado,
com filho na escola que não tem de onde tirar, ai ele dá o jeito
dele, ele pesca, ai a gente vai buscar ajuda na mineração, ela
dá assim trabalho nas cooperativas, ela dá, ela ajuda. O
pouquinho que ela pode, ela ajuda. (Informação verbal).
Outro ponto positivo identificado junto aos comunitários foi o investimento na melhoria
da infraestrutura da comunidade e a possibilidade de escoamento da produção agrícola
para Porto Trombetas. Ainda que não seja uma prática organizada através de
cooperativas e não formalizada junto à administração do empreendimento, a venda
apresenta-se mais lucrativa, pois o deslocamento é menos custoso do que para
Oriximiná ou outras comunidades vizinhas.
O que nós vendia muito era melancia. E agora, com a
mineração, o pessoal lá da feira [de Porto Trombetas] não quer
a gente tenha espaço, se você for colocar uma banca ali, você
vende mesmo. Mas a gente sempre gosta de vender pros que
tão lá, pros revendedores. Os feirantes são do Palhal, do
Bacabal, Varjão(Informação verbal)
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Vende banana, melancia, abacaxi, milho, maxixe, macaxeira,
cará, batata, cupuaçu. Tudo o que sobra vende. O açaí vende
bem quando tá no tempo, vai começar agora em abril, vai até
julho. (Informação verbal)
Ela está doando para as nossas comunidades R$ 23.000,00
(vinte e três mil reais) por ano. Então nós já temos aqui um
motor, temos uma lancha pra emergência e já temos um novo
pedido que é de um microssistema de água. Essa caixa d’água
aí no chão perdeu tampa, o temporal jogou ela. O prefeito já deu
uma nova mas ainda não ajeitou (...) Mas já pedimos à
mineração o micro abastecimento de água, então nós temos
uma parceria boa. (Informação verbal)
Os moradores reconhecem também a melhoria na assistência à saúde devido ao
hospital da MRN instalado na cidade enclave de Porto Trombetas. Apesar de não
possuir muitos moradores cadastrados, o atendimento de emergência abrange a todos
da comunidade e é um ponto positivo para esses comunitários:
Através da conversa dela [MRN] com a prefeitura de Oriximiná,
o prefeito já trabalhou em cima das comunidades, e ela é
parceira, gosta sempre de colocar a mão dela para ajudar. A
minha mãe morreu de parto em 70, ela teve a criança, mas não
reagiu. Aí se já tivesse o hospital implantado como está hoje,
talvez ela não morresse porque teria aquele recurso para ajudar
ela. E hoje muitas pessoas quando precisam viajar ela [a MRN]
manda, se precisar de emergência ela não deixa para mais
tarde. Ela não tem cumprimento com quem não é cadastrado,
mas mesmo assim ela esteve mostrando na planilha dela, que
ela atende mais que nós aqui. (Informação verbal).
A parceria de maior destaque na comunidade Último Quilombo é com o ICMBio, apesar
do histórico de conflitos envolvendo moradores e o órgão ambiental, atuam em parceria
para a fiscalização das atividades dentro do lago. Segundo o ICMBio, a partir de 2003,
com o aporte de recursos do Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), a
assinatura do convênio entre o Ibama (atualmente ICMBio) e a MRN e o ingresso de
novos analistas ambientais na Rebio, houve aumento significativo dos esforços na
proteção dos locais de desova das tartarugas. Em 2003, teve início o programa
Quelônios na Comunidade do Erepecu e, em 2005, o Projeto Quelônios da Amazônia,
coordenado pelo Centro de Pesquisa e Conservação de Reptéis e Anfíbios (RANICMBio), em conjunto com o Laboratório Tartaruga da Amazônia-Inpa (Instituto Nacional
de Pesquisa da Amazônia) e a Rebio do Rio Trombetas. Com o objetivo de desenvolver
pesquisas para avaliar a eficiência das práticas de manejo. De acordo o ICMBio:
O projeto é sustentado pelo trabalho voluntário dos comunitários
do Lago do Erepecu, que transferem suas residências para as
praias e assim protegem-nas; pela MRN, que cede cestas
básicas para os voluntários; e pelo ICMBio, que provê
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combustível, material e assistência técnica. Em 2011 foram
selecionadas 28 famílias, divididas em nove praias. Três famílias
por praia é um número adequado para que nunca fique
desprotegida, mesmo com a eventual ausência de participantes.
Também se optou pela proteção de maior número de praias,
enfocando a proteção dos ninhos naturais e secundariamente o
transplante de ninhos de outras praias.
Desde o início do projeto com a Comunidade Último Quilombo
do Erepecu tem-se buscado aumentar o envolvimento dos
comunitários na conservação dos quelônios. No ano de 2010
nas sete praias protegidas do lago Erepecu foram contabilizados
10.851 filhotes, dos quais 9.775 foram de tracajás e 1.076 de
eficaz, nascidos de 800 ninhos. No ano de 2011 já nasceram
mais de 11.000 filhotes e espera-se que se atinja a meta de
15.000, pois ainda estão nascendo filhotes. (ICMBio, 2011).
O projeto atualmente é desenvolvido em parceria com a MRN, que doa uma cesta
básica mensal para as famílias que acampam nas praias para a proteção e
acompanhamento das chocadeiras. No entanto, o caráter voluntário do projeto não é o
ideal para a comunidade, uma vez que apenas uma pequena parcela de participantes é
de aposentados. Em relação a isso, demonstram expectativas.
Isso [ajuda de custo] que nós estamos lutando. Ano passado a
Palmares esteve aqui e a gente conversou com ela sobre isso,
porque o Chico Mendes diz que pela lei eles não tem direito de
pagarem a gente, um salário. Mas se a gente arranjar um
parceiro, uma entidade aí para fora, eu falei com uma pessoa da
[Fundação] Palmares quando eles vieram aí, eles disseram que
iam conversar com alguém lá fora pra poder ver se entrava em
parceria pra tá pagando um salário pra gente, mas até agora a
gente não teve uma resposta deles. A gente cuida por
consciência, que é da gente mesmo, a gente quer cuidar. Pra
gente que é aposentado, não, mas pra quem tem oito filhos, filho
na escola, estudando, tem que comprar o material escolar e as
vezes não tem condição. (Informação verbal).

Tabela 65: Matriz de impacto - Último Quilombo
Impacto
Aceleração da urbanização
Afugentamento da fauna
Agravamento de problemas sociais
Alteração da qualidade da água
Alteração da qualidade do ar
Alteração de Habitats Naturais
Apoio à cultura local
Apoio à governança comunitária
Assistência à saúde comunitária
Assoreamento em Corpos Hídricos
Atração de Empreendimentos Informais

Categoria
Positivo/
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo/
Negativo

Magnitude
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Fraco
Fraco
Muito Fraco
Fraco
Muito Forte
Muito Fraco
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Atração de jovens para o mercado de
trabalho/evasão escolar
Atração de população migrante
Aumento da Pressão de Caça e Captura de
Animais
Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais
Aumento da Pressão sobre a Pesca
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Animais Peçonhentos
Aumento do Risco de Acidentes Causados por
Felinos
Aumento dos Incidentes Fluviais
Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças
Desmatamento
Divergências entre a comunidade e o
empreendedor / dissidências entre a população
local
Fixação de população local
Frustração de expectativas de emprego e renda
Geração de emprego

Negativo

Muito Forte

Negativo
Negativo

Forte
Muito Forte

Negativo
Negativo
Negativo

Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte

Negativo

Muito Forte

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Muito Forte
Fraco
Muito Forte
Forte

Positivo
Negativo
Positivo/
Negativo
Geração de renda na comunidade
Positivo
Interferência na Comunidade de Quelônios
Negativo
Interferência no cotidiano e no modo de vida da Negativo
comunidade
Interferências na pesca
Negativo
Melhoria da Qualificação Profissional dos Positivo
Trabalhadores Locais (Pronatec)
Melhoria do sistema de transportes fluviais
Positivo
Melhorias na infraestrutura da comunidade
Positivo
Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, Negativo
banzeiro)
Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, Negativo
arqueologia, cultura em geral)

Médio
Muito Forte
Muito Fraco

Retração da economia comunitária
Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Muito Forte
Muito Forte

Negativo
Negativo

Muito Fraco
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Fraco
Fraco
Médio
Muito Fraco
Muito Forte

417

10 NOVA ESPERANÇA
Figura 137: Moradoras de Nova Esperança fazendo atividades domésticas na ponte.

Foto: Suellem Esquerdo, 6/12/2016.
Denominação: Nova Esperança.
Localização e acesso: A comunidade Nova Esperança localiza-se no Território
Quilombola Alto Trombetas II, precisamente nas margens do lago do Erepecu. As áreas
da comunidade correspondem à porção sul da Reserva Biológica (Rebio) do Trombetas,
estando a noroeste da Base de Apoio do Erepecu – posto de fiscalização do ICMBio,
que está instalado na boca do lago – e fazendo fronteira, a leste, com a comunidade
Último Quilombo. As casas estão distribuídas em diferentes porções de terra firme que
margeiam o lago.
O acesso a Nova Esperança se faz por via fluvial, em cerca de oito horas de viagem a
partir de Oriximiná. Devido à localização dentro da Rebio, o acesso à área deve ser
previamente autorizado pelo ICMBio e é fiscalizado por esse órgão.
Não há rotas regulares de barcos de linha para a localidade, mas grande parte dos
moradores possui embarcação própria: canoa, bajara, rabeta, barco.
Situação fundiária e sobreposição: O TQ Alto Trombetas II, do qual Nova Esperança
faz parte, apresenta sobreposição com duas Unidades de Conservação, a Flona
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Saracá-Taquera, situada na margem direita do Trombetas, e a Rebio Trombetas, na
margem esquerda. A comunidade, especificamente, tem sobreposição com a Rebio.
Os comunitários endossam o pleito de titulação do TQ Alto Trombetas II pelo Incra,
formalizado em processos administrativos que remontam a 2004. O RTID desse TQ foi
publicado em 14 de fevereiro de 2017, em obediência à sentença que, em 2015,
condenou a União, o Incra e o ICMBio a concluírem em até dois anos o procedimento
administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas pelas comunidades de remanescentes de quilombo Alto Trombetas
I e II. A solução do procedimento, contudo, tem sido postergada (assim como foi
postergada a publicação do RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar
a consenso, entre os órgãos federais, quanto às sobreposições do TQ com a Floresta
Nacional Saracá-Taquera e a Reserva Biológica do Trombetas.
População: 12 famílias, de acordo com levantamentos de campo do ECQ, realizados
em dezembro de 2016.
Segundo o Departamento de Relações Comunitárias da MRN, haverira, naquele mesmo
ano, apenas 10 famílias estariam residindo na comunidade (MRN, 2016). Já o Relatório
Antropológico do Moura indicou que, em 2013, havia oito famílias no local, totalizando
41 moradores (Ecodimensão, 2014). Por sua vez, o levantamento socioeconômico
realizado pela STCP em 2014 considerou em conjunto a população das comunidades
Nova Esperança e Último Quilombo, referindo-se a ambas como se fossem uma só
localidade, então chamada Lago Erepecu, de modo que não se procedeu à
discriminação do número de famílias referentes a cada comunidade.
Enfim, diante das imprecisões e possíveis mudanças próprias dos fluxos populacionais,
adotou-se para o presente relatório as informações verbais registradas em trabalho de
campo junto aos moradores e líderes da comunidade.
Histórico de ocupação: O lago do Erepecu – chamado, no passado, de Aripecu ou
Arapicu – começou a ser ocupado por grupos de negros fugidos da escravidão ainda no
século XIX, tal como aconteceu nas zonas encachoeiradas do rio Trombetas
(Ecodimensão, 2014). Em função da sua biodiversidade e localização estratégica para
prevenção de eventuais ataques aos mocambos instalados ao longo do rio, os
mocambeiros se fixaram nas suas margens e nos arredores, onde havia abundância de
gêneros extrativistas caças, peixes e quelônios. Já naquela época, a produção de
castanha-do-pará no Erepecu era notável, conforme registros de Derby:
Actualmente a população do Trombetas está muito espalhada.
Até ao lago Arapicú há alguns sítios dispersos de brancos e
tapuios, sendo aquelles principalmente negociantes que
commerciam em castanhas. Entre este ponto e as cachoeiras
vivem alguns negros em diversos pontos ao longo do rio até o
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aldeamento principal que está situado a uma distância de alguns
dias de viagem acima da primeira cachoeira. Nos mezes de
outubro e novembro muita gente da parte baixa do rio e mesmo
do Amazonas, dirige-se as praias de arêa, que ficam
immediatamente abaixo das cachoeiras com o fim de
apanhar tartarugas e ovos de tartarugas, ao passo que pouco
tempo depois, esta mesma região fica cheia de colledores de
castanhas. O castanheiro brasileiro é excessivamente
abundante no rio e nos lagos desde as cachoeiras rio abaixo até
o lago Arapicú, e exporta-se todos os annos grande quantidade
de castanhas (apud Ecodimensão, 2014, p. 61).
Dadas as características da produção local, as relações de troca de mercadorias entre
os negros do Erepecu e comerciantes brancos sediados em Oriximiná e Óbidos eram
regulares, mesmo durante a escravidão. Logo, ao fim desse regime, em 1888, os
contatos e fluxos comerciais se intensificaram, valendo-se dos regatões (embarcações
que faziam comércio nas zonas ribeirinhas da região) que intermediavam as trocas de
gêneros florestais, couro e carnes animais por sal, cachaça, pólvora e outros bens que
os mocambeiros não produziam.
A alta valorização da castanha-do-pará conduziu a uma forma de privatização dos
castanhais do Erepecu, que se delineou na segunda metade do século XX. Antes
consideradas como terras devolutas, áreas de floresta foram indevidamente apropriadas
por supostos donos, que passaram a controlar a entrada dos extrativistas nos
castanhais para trabalharem em limites determinados, das chamadas colocações. Os
supostos donos dos castanhais, chamados patrões, aviavam os extrativistas, isto é,
adiantavam-lhes, em sistema de crédito e a preços normalmente mais altos que os de
mercado, os mantimentos, instrumentos de trabalho e demais itens necessários ao
período de permanência nos castanhais. Depois, compravam-lhes a produção de
castanhas a preços preestabelecidos e, em geral, abaixo do valor de mercado.
Frequentemente, como se pode supor, após saldarem as dívidas assumidas no material
aviado, os extrativistas terminavam o negócio em prejuízo, obrigando-se a trabalhar
para o mesmo patrão na safra de castanha seguinte.
As décadas de 1960 e 1970 trouxeram mudanças importantes no cenário regional, em
especial, a implantação da MRN em Porto Trombetas, a intensificação da exploração
de recursos e a criação da Rebio Trombetas. Apesar de livres dos patrões e supostos
proprietários dos castanhais, os habitantes do Erepecu tiveram que passar a lidar com
outras restrições de uso do território secularmente ocupado, agora imputadas pela
empresa privada de mineração, que adquiriu domínio sobre terras – e pela UC de
Proteção Integral. A respeito da criação da Reserva, a moradora Diva Vieira relatou em
entrevista ao ECQ:

420

Eles criaram a Rebio em 79, o ano que eu tive minha segunda
filha. Não era para existir isso aqui, porque dentro de uma área
quilombola não era para ter essa reserva. O Germano, ele
morava aí, a gente morava na área, a gente já estava dentro da
área da reserva, já morava. Botaram essa reserva em cima de
nós. Em Brasília consta que aqui na reserva mora só gavião real,
que não tem nada, só um gavião real (informação verbal).
Como reação às ameaças que a Rebio representava, os moradores do lago do Erepecu
se organizaram coletivamente, com apoio da Arqmo e da Igreja Católica, para a
fundação da comunidade do Último Quilombo, na ilha de Santa Maria, em princípios da
década de 1990. Os atuais comunitários de Nova Esperança faziam parte, até
recentemente, daquela comunidade. Em 2006, decidiram pela separação das
comunidades.
A cisão, então, aconteceu devido a conflitos entre os que se identificam como
descendentes dos mocambos históricos do Erepecu e os moradores mais recentes, que
para lá migraram de outras áreas do rio Trombetas, de seus afluentes e mesmo de
outras regiões do estado do Pará. Essa nova configuração socioespacial no território
pode ser evidenciada nas informações a seguir:
Os moradores da comunidade de Nova Esperança, antes da
institucionalização desta, pertenciam ao Último Quilombo, às
vezes também chamado de Santa Maria, em função do local
onde foi estabelecido o grupo comunitário. Ao que foi possível
apreender durante a pesquisa de campo, o processo de
autonomização de Nova Esperança derivou de conflitos internos
entre os moradores da comunidade original do Erepecu,
provavelmente resultante da diversidade de procedências das
famílias ali estabelecidas, todas situadas no lago desde há
muito, porém, algumas, originárias de dinâmicas migratórias
mais recentes, cuja ocupação não remonta ao tempo histórico
ou mítico dos extintos mocambos do Aripecu, conquanto a
maioria destas unidades familiares se reconheçam e sejam
reconhecidas como quilombolas, advindas de outras localidades
do Trombetas ou de seus afluentes, como o Erepecuru. A
dissidência endógena levou a que um conjunto de dezoito
famílias se sentissem sob ameaça de expropriação, posto que
pressionadas por outros comunitários a desocupar o Erepecu,
no qual já estavam fixados desde longa data, pleito este,
inclusive, que chegou a ser apresentado pelos moradores do
Último Quilombo ao escritório do IBAMA que administra a
REBIO, todavia sem sucesso, dado que a área consistia, como
ainda hoje consiste, em uma unidade de conservação, fora do
domínio e da administração dos remanescentes de quilombos
residentes no local, ao menos oficialmente. A inseguridade a que
se viram submetidos fez com que as dezoito famílias citadas
deliberassem constituir uma comunidade autônoma, que passou
a adotar o nome de Nova Esperança (Ecodimensão, p.57-58,
2013).
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A respeito do processo de fundação da comunidade, suas primeiras famílias e conflitos
com a comunidade vizinha do Último Quilombo, Manuel dos Santos esclarece:
Olha, aquilo [a separação do Último Quilombo] foi por causa
daquela história: “Tu não és daqui, tu não tens direito, só tem
direito quem é filho daqui”... Lá no Último Quilombo tem gente
que é até filho do Erepecu! Eu nunca vi: “Ah, eu sou daqui, sou
filho do Erepecu”, mas aonde que Erepecu tem filho?
Aqui quem fundou fui eu, o Elias, o Iraca, o Zacarias, que já é
falecido, Antônio Carlos que já é falecido, o seu Armando, o
Cabá, o Preto, o Aldo, que já foi embora também, o
Dominguinho, o Pedro de Manaus, o Elizaldo, o Elielson e o
Cinquenta. Essa comunidade começou com 18 famílias, fizeram
um documento para o IBAMA jogar todas as 18 famílias daqui
para fora. Aí, só sei que quando o Carlos pensou que ele podia
jogar, ainda mandou o Vaduquinha e o Dinho aqui, com papel
para nós assinarmos como se estivessem nos desligando do
Último Quilombo, e era mentira. Era para gente assinar para o
[Instituto] Chico Mendes, para o Carlos poder vir aqui: “Agora
vocês saem, vocês assinaram a saída de vocês aqui”. Mas só
que eu, semianalfabeto, nunca fui tão burro. Na época eu reuni
o pessoal e disse: “Olha, gente, se nós assinarmos isso, nós
vamos entregar o pescoço para guilhotina Por quê? Porque é o
que o pessoal do Último Quilombo quer”. (Informação verbal).
Outro motivo que levou à separação do Último Quilombo e à fundação da comunidade
Nova Esperança, de acordo com a moradora Ana Cristina Passos Silva, foi a distância
que alguns moradores, residindo mais afastados, tinham que percorrer até o centro
comunitário no Santa Maria. Segundo ela, chegar até o local era sacrificante, pois o
trajeto tinha que ser feito a remo.
Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1976
1979
1985
1989
1993
2004

2006
2014
2014
2017

Evento
Ocupação do lago do Erepecu.
Implantação da MRN em Porto Trombetas.
Criação da Rebio Trombetas, atingindo áreas da comunidade.
Instalação de postos de fiscalização do IBDF, limitando o acesso ao
lago do Erepecu.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera, atingindo áreas
ocupadas pela comunidade do Jamari.
Fundação da comunidade na localidade Recreio com posterior
transferência para a localidade Santa Maria.
Abertura do processo nº 54100.002185/2004-20, visando à
regularização fundiária do território Jamari-Último Quilombo junto ao
Incra.
Desmembramento da comunidade de Nova Esperança.
Finalização do Relatório Antropológico que integra o RTID ensejado
pelo processo nº 54100.002185/2004-20.
Abertura do processo nº 54501.001765/2014-59 solicitando a
demarcação e a titulação do TQ Alto Trombetas II.
Publicação de edital referente ao RTID do TQ Alto Trombetas II no
Diário Oficial da União.
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Organização social e política: A comunidade Nova Esperança tem um coordenador,
atualmente João Jeremias Souza Durão, e um vice-coordenador, que a representam
perante associações locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes
sujeitos que recorrem à comunidade.
No plano do TQ Alto Trombetas II, do qual faz parte, a comunidade do Nova Esperança
é representada pela ACRQAT, que é titular do pleito de regularização fundiária das oito
comunidades que integram o território. Essa entidade é filiada à Arqmo, a associação
que representa a maior parte das comunidades quilombolas do município de Oriximiná.
No conselho da Arqmo, o atual representante da ACRQAT é Carlos José Pereira,
morador do Jamari.
Infraestrutura: A precariedade da infraestrutura que caracteriza as comunidades
quilombolas do Trombetas, de um modo geral, é comum a Nova Esperança, com o
agravante das restrições próprias ao fato de se tratar de uma Rebio. Levantamento
socioeconômico feito a pedido da MRN pela empresa STCP Engenharia de Projetos
Ltda. aponta Nova Esperança como uma das comunidades em situação mais precária
de infraestrutura, dentro do TQ Alto Trombetas II.
Abastecimento de água, saneamento, energia, transporte e comunicação, entre outros
serviços associados à qualidade de vida de uma população, são ausentes na
comunidade, que também enfrenta dificuldades para construção de edificações
residenciais e de uso comum. Por exemplo, ela não só tem mais casas de madeira e
palhas que as demais comunidades do TQ, como tem problemas para finalização de
obras da escola local de ensino fundamental e da casa de oração dos comunitários.
Segundo o INRC dos Quilombos de Oriximiná,
a comunidade de Nova Esperança, sobreposta pela Reserva
Biológica do Trombetas, tem dificuldades até para manter uma
escola para as crianças da localidade, pois a presença humana
não é permitida nesse tipo de Unidade de Conservação e a
comunidade é proibida de fazer construções. Recentemente
houve conflitos com o ICMBio envolvendo a construção da
escola (IPHAN, 2014, F11-07, p.7).
Quanto ao transporte coletivo, Nova Esperança não possui barco comunitário, e esse é
um bem que gostariam de adquirir para facilitar a travessia do lago Erepecu, a fim de
terem acesso a Porto Trombetas, onde podem pegar os barcos de linha que fazem
trajeto até a cidade de Oriximiná. O pedido de uma embarcação foi feito para a MRN,
mas não pode ser atendido pela empresa por razões administrativas. Em contrapartida,
a mineradora se dispôs a doar o motor para a embarcação, como informou o morador
Elizaldo:
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A gente queria muito um barco para comunidade, porque nem
todos têm barco. Em uma viagem para Oriximiná, fica
dependendo de passagem dos outros. A gente precisava de um
barco. A mineração tinha como comprar, mas ela só pode dar a
máquina, o barco não, porque precisa apresentar nota, então a
gente não pediu mais o barco para mineração. (Informação
verbal).
A comunidade não possui sistema de tratamento nem abastecimento de água. O
recurso é retirado diretamente do rio, lagos e igarapés, de onde precisam carregar para
as suas casas em baldes ou outros utensílios. Diva Vieira avalia que
[...] fica difícil nossa situação. Nós temos que carregar balde de
água na cabeça. Lá na casa da Cristina ainda é mais longe, essa
distância com um balde na cabeça não é fácil para quem tem
problema na coluna. (Informação verbal).
O mesmo sistema de abastecimento é utilizado até mesmo na escola, segundo Ana
Cristina Passos Silva: “Aqui na escola a copeira tem que todo dia encher água lá
embaixo, e é distante do porto” (informação verbal). Os comunitários pediram auxílio da
MRN para a construção de um poço, mas não foram atendidos, de acordo com a mesma
moradora:
Uma coisa muito importante que a gente precisa para a
comunidade, que eles disseram que não dava dinheiro para
fazer, porque saia muito caro um poço [...]. Eles falaram que ano
passado era R$ 36.000,00 e o dinheiro era R$ 22.000,00.
(Informação verbal).
Além da distância percorrida no verão, quando enfrentam o período de seca e escassez
de água, os moradores também enfrentam problemas derivados de sua qualidade,
principalmente quando o nível do rio sobe e passa a receber contribuições de águas
contaminadas. Ana Cristina Passos Silva explica que “essa água daí, no verão, fica
muito ruim. Com esse trabalho agora, lá para cima, entra para cá, aqui dentro do lago.
Quando alaga, entra tudo de fora que passa no rio” (informação verbal). A moradora
reforça que essa é uma preocupação agravada pela perspectiva de mineração no platô
Cruz Alta, pois crê que os rejeitos da atividade poderão impactar diretamente o lago
Erepecu, que recebe contribuição do rio.
Não existe sistema de energia elétrica na comunidade. Os comunitários dispõem de um
motor de luz que foi doado pela prefeitura, mas à época da pesquisa de campo, iam
encaminhá-lo para o conserto. Outro motor de luz foi doado pela MRN, e beneficia toda
a comunidade, mas só é ligado quando há necessidade e disponibilidade de
combustível: “A gente liga quando quer carregar telefone, quando quer assistir televisão.
Quem tiver combustível, dá de funcionar” – diz Ana Cristina Silva.
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A mineradora também fez a doação do material (cimento e tijolos) para a construção da
casa do motor de luz, mas ela ainda não havia sido construída até a realização da
pesquisa de campo do ECQ, por falta de recursos financeiros, como relata Elizaldo:
Nós não vamos empreitar para ninguém, nós vamos fazer da
forma que nós podemos, a comunidade não tem dinheiro e a
mineração que doou esse material aí, ela só fez doar, não paga
ninguém. Nem a mão de obra. (Informação verbal).
A comunidade não conta com cobertura de telefonia nem internet. O ponto mais próximo
de cobertura de telefonia, recebida por conta das instalações da cidade-enclave da MRN
é na Base de Apoio do Erepecu, o posto de fiscalização do ICMBio, para lá que se
deslocam quando precisam fazer ou receber ligações.
Os comunitários de Nova Esperança não consideram nenhum espaço destinado para o
lazer. Apesar de existir um campo de futebol na comunidade, ele não é utilizado,
segundo um morador, por falta de jogadores.
Quanto aos resíduos sólidos, os moradores enterram-nos, queimam-nos ou enviam-nos
para Porto Trombetas, pois não há coleta por parte da prefeitura.

Figura 138: Residência em Nova
Esperança.

Figura 139: Casa de farinha em Nova
Esperança.

Foto: Suellem Esquerdo, 6/12/2016.

Foto: Suellem Esquerdo, 6/12/2016.
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Educação: Na comunidade existe a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nova
Esperança, que, em 2016, atendeu nove alunos com ensino multisseriado do primeiro ao
quinto ano. Na época, havia duas funcionárias na escola, uma professora vinda de Oriximiná,
que estava abrigada em uma das residências locais, e uma faxineira/copeira, natural da
comunidade.
Figura 140: Escola de Nova Esperança.

Foto: Alexandre Rocha, 27/12/2016.

A construção da escola foi iniciada pela prefeitura de Oriximiná em 2012, mas não foi
terminada, como relatou o comunitário Elizaldo:
Foi a Semed que contratou os pedreiros, eles vieram para cá levantar
essa escola. Foi levantado, mas até hoje ela não está terminada. Está
vendo aí como ela está? Ela não está toda terminada. Está faltando
resto de pintura, os banheiros dela estão incompletos, não tem nada
funcionando, não tem caixa d’água também. (Informação verbal).
Registrou-se, em trabalho de campo do ECQ, que a copa-cozinha também não foi concluída.
O que havia, em pleno funcionamento, era apenas uma sala de aula, embora houvesse ainda
espaços para uma secretaria, uma cozinha, dois banheiros e uma área coberta – todos
inacabados. Para a comunidade, “nem o prefeito não liga mais, diz que vai mandar ajeitar,
terminar e nunca termina essa escola aí. O que vai acontecer é que essa escola vai é fechar.
Está tudo mal-acabado, malfeita”. (Informação verbal).
A escola local é anexa à escola-polo do Moura, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que
atende estudantes de Nova Esperança a partir do sexto ano do nível fundamental. No entanto,
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o transporte escolar dos alunos de Nova Esperança para a comunidade do Moura é motivo
de preocupação de Diva Vieira e outros moradores:
Essa comunidade tem o transporte muito precário, a Semed paga um
barco para levar [os alunos], mas o barco que tem para cá, Meu Deus
do céu, se dá um temporal, não tem uma parede, não tem uma
cobertura na máquina, é precária a situação. (Informação verbal).
As dificuldades quanto ao transporte escolar são sentidas sobretudo no verão, quando as
famílias acampam nas praias para acompanhamento e proteção da desova dos quelônios no
lago do Erepecu. A queixa é traduzida por Diva Vieira:
[Eu] ficava implorando para o Cita [barqueiro] trazer... Aí, o que
aconteceu? [o barqueiro falou] “Não, não vou mais buscar vocês lá [na
praia] porque está fora da minha linha, só vou daqui porque tenho que
levar meus filhos, posso levar de barco para o Moura, aí vocês se
viram para ir para escola”. Tive que conversar com o ICMBio para doar
a gasolina para trazer meu filho de lá [do Moura] todo dia para cá, de
segunda a sexta, ir e voltar, para ele não ficar sem estudar no resto do
ano (Informação verbal).
Quanto à logística para o transporte dos alunos, apesar das concessões feitas pelo ICMBio,
os pais ainda têm enfrentado dificuldades.
Quando foi nessa época da chocadeira, agosto, o Cita [barqueiro] já
não voltou mais para buscar esses alunos, aí o Iraca foi chamado no
Moura para fazer esses dois trabalhos: terminando aqui, ele já sai com
os alunos para deixar e já embarca os do Moura para levar no Santa
Maria. Aí foi entrando em um acordo, foi chamado os pais deles lá na
reunião, uns foram, outros não foram, para concordar. Aí foi
concordado, [entre] a maioria dos que têm filho na escola, que seria
assim: o Iraca não iria na Mariazinha [praia com chocadeira]. Socó
com a Diva disseram que era justo, que os outros também tinham que
estudar, aí passou, porque lá não é a rota do barqueiro. O pessoal do
ICMBio ia dar um combustível a mais para o Iraca chegar até lá, só
que surgiu um problema dos meninos do Moura. A maioria dos
meninos que são do Moura, são nossos, é neto, é filho e tem os outros
também que não é, mas são todos parentes. Aí nós conversamos com
o Socó. Como ele [o ICMBio] vai dar o combustível, no caso da gente
entrar em comunhão, como vocês são dois pais de aluno, um dia vem
um, outro dia vem outro trazer e o outro buscar, aí eles concordaram,
disseram que tudo bem, que eles iam falar com o genro e a filha. Aí o
Iraca já começou a levar. Onze horas, dez e meia tem aula daqui, dez
e meia sai, aí já vai deixando uns, embarcando outros, para poder
chegar no horário, é assim que está o caso. Ninguém quis trabalhar
de graça, ninguém quis levar de graça, aí sobrou para o Iraca
(Informação verbal).
Saúde: O único serviço regular de assistência à saúde que os comunitários de Nova
Esperança recebem é de responsabilidade do projeto Quilombo, disponibilizado pela MRN em
parceria com a Fundação Esperança. Por meio dele, que fornece “consultas médicas e
exames laboratoriais, além de visitas domiciliares para os casos de maior gravidade” (MRN,
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2016, p.10), os comunitários de Nova Esperança são mensalmente assistidos no Moura, que
é um polo de atendimento.
Outros serviços de saúde são oferecidos pela MRN no hospital e no ambulatório instalado na
feira de Porto Trombetas. O hospital atende a qualquer comunitário em casos de emergência,
e facilitou consideravelmente o acesso de diversas comunidades aos primeiros socorros em
saúde. O ambulatório, porém, só atende aos quilombolas previamente cadastrados, o que
gera insatisfação e sentimento de discriminação entre os não beneficiados. Elizaldo, um dos
quilombolas cadastrados, se queixa do sistema da MRN: “Ela tem que trabalhar mais na área
de saúde para a gente, que é de melhoria para nós. Muitas vezes a gente precisa daquele
hospital ali, ela encaminha para outro lugar. Se tiver que morrer, morre em viagem”
(informação verbal). Ele enfatiza, ainda, que o cadastro não é, necessariamente, garantia de
bom atendimento: “Se ela [MRN] puder ficar, ela fica; se não puder, já despacha logo, manda
para outro lugar. Aí, não adianta nada esse cadastro de lá, porque não pode ficar por muito
tempo”. (Informação verbal). Sendo assim, em casos mais graves ou crônicos, os
comunitários de Nova Esperança dizem que têm que recorrer ao hospital no município de
Oriximiná e, às vezes, ao hospital municipal de Santarém para receberem tratamento
oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
No dia-a-dia, os cuidados de saúde se baseiam nos conhecimentos tradicionais aplicados à
utilização de ervas medicinais para tratamento de diversas doenças. Na comunidade, a
moradora Maria Rosa dos Santos tem notável conhecimento e experiência nesse aspecto. No
âmbito do INRC (Iphan, 2014), a mulher descreveu uma série de usos curativos das plantas
que cultiva em seu quintal, classificado pelo Iphan como “uma verdadeira farmácia: ela
conhece todas as plantas pelo nome e pelas serventias, explicando o modo de uso de cada
uma delas detalhadamente” (Iphan, 2014, F11-09, p. 127). Reproduzimos, abaixo, alguns
trechos do INRC a respeito das plantas usadas por Maria Rosa dos Santos.
A salva de Marajó com carmelitana é para tirar aquela borra da criança
que fica no ovário da mulher entendeu? Para ela não ser uma mulher...
Ah me dói as cadeiras, me dói a barriga, eu tenho isso, tenho aquilo.
É para ela ficar uma mulher sadia. É, porque a mulher que não toma
remédio para jogar aquela borra do parto mais tarde vai prejudicar,
prejudicar a mulher, dá uma dor na barriga, uma dor nas cadeiras, uma
dor na cabeça, isso daí a gente faz esse remédio que é para limpar,
depois que ela tomar um pouco da salva de carmelitana com magnésio
aí sim ela vai jogar todo aquele material, todo aquela borra da criança,
vai limpar o útero dela, vai ficar bem tranquilo. Assim que ela vai tomar
a água inglesa, depois ela vai tomar uma colher de mamona que é
para ajudar a limpar (Iphan, 2014, F11-09, p. 164).
Se mede quatro dedos de água e coloca. É para palpitação do homem
e da mulher, chamada mãe do corpo. Ela dá no homem e na mulher.
Homem, quando tá com a palpitação, de vez em quando manda puxar
porque aquilo vem igual o coração. Dá aquela falta de ar, que ele fica
assim ó... Até tonto. Não abaixa que dá tonteira. É a chamada mãe do
429

corpo. Então para esse remédio é a escada-de-jaboti, raiz de urucum,
raiz de mucuracaá (Iphan, 2014, F11-09, p. 127).
Conforme se depreende das observações, os tratamentos caseiros são, regularmente,
aplicados pelos próprios moradores ou por especialistas locais chamados benzedores e
benzedeiras, puxadores e puxadeiras, que são frequentemente procurados até mesmo por
aqueles que têm acesso ao sistema oficial de saúde.
As plantas mais frequentemente usadas são cultivadas em boa parte dos quintais: jucá,
mastruz, estoraque, boldo, sândalo, hortelã, arruda, salva-de-Marajó, cidreira, carmelitana,
capim santo, peão rosto e branco, cana-mansa, quebra-pedra, vassourinha, verônica, algodão
roxo, babosa, jamacaru, andiroba, amor-crescido, manjericão, jambu, japana branca e roxa,
noni, mari-mari.
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais de referência da comunidade são
encontrados nas áreas de moradia e de uso do território coletivo, onde realizam atividades de
pesca, caça e extrativismo. São eles: lago Erepecu, igarapé Estreito, praias da Marciana e da
Mariazinha, rio Trombetas, castanhais, copaibais, furos, cabeceiras, açaizais e várzeas.
Marcos edificados da comunidade: No centro comunitário estão dispostas as seguintes
construções: casas, escola, casa de oração e sanitário. A casa de oração vinculada à
Assembleia de Deus é um dos lugares onde os moradores se reúnem com mais frequência
para a realização de seus cultos.
Figura 141: Casa de oração em construção.

Foto: Alexandre Rocha, 27/12/2016.
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Como em Nova Esperança não existe barracão comunitário, em alguns casos a escola serve
de abrigo às reuniões da comunidade.
Outros pontos de referência: Base do ICMBio na boca do Lago do Erepecu; Base do ICMBio
Santa Rosa, localizada na porção oeste do Lago Erepecu; cemitério do Erepecu; chocadeiras
de ovos de quelônios.
Atividades produtivas e renda: A pesca, a caça, o extrativismo e a agricultura são as
principais atividades econômicas dos quilombolas da comunidade Nova Esperança. Para
realizar esses trabalhos, eles adaptam-se à sazonalidade da floresta e das águas, bem como
às restrições de acesso e uso dos recursos encontrados na Rebio: “Tudo a gente utiliza, cada
lugar tem uma família que coleta castanha, tem família que pesca na cabeceira. Não está
dando numa, vai para outra” (informação verbal).
No exercício da subsistência, demonstram amplo domínio do território e conhecimentos
específicos sobre seus vários nichos, os quais foram acumulados e transmitidos ao longo da
ocupação negra secular na região do Trombetas e, que, no presente, se associam às
inovações tecnológicas aos quais os quilombolas têm tido acesso.
Hoje, como a gente já tem mais uma facilidade de rabeta, é mais fácil
chegar lá. Quando a gente não sabe, a gente está perto de um técnico
e a gente aprende. Quando não tinha, era de canoa que a gente ia,
entrava aí na boca do Erepecu, a gente varava lá no Jacaré, aqui pelo
Moura [...]. Praticamente, a gente tem um conhecimento assim, que
uma onça tem um raio de amortecimento de 2km², praticamente o
mesmo tempo que o homem, 2 Km², então às vezes a gente diz assim:
Não, não vou pescar aqui, vou para tal lugar, estou com uma
saudade... Aí vai lá. (Informação verbal).
Todas as atividades são, primordialmente, condicionadas com exclusividade ao autoconsumo
e fiscalizadas pelo ICMBio. Apenas a coleta da castanha é permitida com fins de
comercialização, de acordo com um termo de compromisso entre os extrativistas e o órgão
ambiental.
Apesar das restrições impostas pela UC, os moradores de Nova Esperança mantêm tradições
agrícolas, principalmente para consumo próprio, mas também para vender, eventualmente,
parte da produção em comunidades vizinhas e em Oriximiná. Tudo depende da safra, de
acordo com Ana Cristina Passos Silva, que, em dezembro de 2016, comemorava a venda de
melancias na região: “Olha, agora está bom, descemos com duas barcadas de melancia. Nós
vendemos um pouco em Trombetas, aí nós entramos nas comunidades, vendemos, aí a
última barcada levamos para Oriximiná”. (Informação verbal).
As roças são abertas em capoeiras, em áreas restritas a duas tarefas pelo ICMBio, que ficam
a relativa distância das residências, de preferência em solos de terra preta, conforme Manuel
dos Santos, castanheiro e agricultor:
Você pode ver que o quilombola mesmo, o trabalho dele é só na terra
preta. Quando ele usa o barro, é para plantar banana, que ele abafa a
banana, dá bem mais no barro que na terra preta. Nem toda terra preta
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dá banana, para essa daqui não dá. Eu tenho a terra aqui atrás, já
fizemos o roçado, plantamos os pés. (Informação verbal).
Os principais cultivos são a mandioca (de diferentes tipos, chamados amarelinha, coaraci,
milho, macaquinho, macacão, mandiocão-de-índio, acari, olhuda, jacaré e cachorrinho) e a
macaxeira (amarela, manteiga, São Paulo, marrequinha, jararaca, branca, pretinha). É o ciclo
produtivo da mandioca, plantada a partir de setembro, que comanda o ritmo dos outros
cultivos, explicado por Elizaldo:
Planta a mandioca, em setembro já está completando ano. Começa a
desmanchar ela, que a roça é só com um ano que a gente desmancha.
Aí os outros legumes não, como o milho, que planta em novembro
para colher em janeiro. (Informação verbal).
Além da mandioca os quilombolas de Nova Esperança também cultivam milho, jerimum,
maxixe, melancia e outros produtos.
Figura 142: Horta em Nova Esperança.

Foto: Suellem Esquerdo, 6/12/2016.

Cultivares
Abacate
Abacaxi
Abóbora
Araçá
Banana
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Caju
Coco
Cupuaçu
Feijão
Goiaba
Graviola
Hortaliças
Ingá
Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mamão
Mandioca
Manga
Maracujá
Melancia
Milho
Muruci
Pitomba
Pupunha
Tamarindo
Tangerina
Como ocorre no Último Quilombo, a caça é restrita por se tratar de uma Rebio. Entretanto, de
acordo com registros feitos em campo, as carnes animais são muito apreciadas pelos
quilombolas e a atividade não deixa de ser praticada, embora tenha diminuído
significativamente devido às proibições.
Um quilombola relata que, a despeito das proibições colocadas pelo ICMBio, invasores caçam
na área: “Mesmo assim, com impedimento, tem gente que vem e leva, muita gente aí leva
aquele isopor cheio. Gente de fora, é mais da cidade que vem para levar”. As alegadas falhas
da fiscalização do órgão ambiental, em ocorrências como relatou o morador de Nova
Esperança, alimentam na comunidade sentimentos de animosidade e insegurança em relação
ao ICMBio, associados a um senso de injustiça: “O que a gente preserva aqui para nós, eles
levam”. (Informação verbal).
A seguir, as espécies mais procuradas para caça conforme o calendário local.
Animais

Qualidades

Anta
Caititu
Capivara
Cotia
Cupido
Macaco

Caiarara
Cuamba
Chuim
Churuim

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Beiras de rio
Floresta
Beiras de rio
Roças e beiras de rios,
terreiros de casa
Beiras de rio
Floresta
Floresta
Floresta
Floresta
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Coatá
Cuxiú
Guariba
Macaco-prego

Floresta
Floresta
Floresta
Floresta
Paca
Cabeceiras
Queixada
Floresta
Tatu
Floresta
Veado
Floresta e beiras de rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais

Qualidades

Bichos de pena
Período
Vazante Enchente

Arara
Cigana
Cujubim
Jacamim
Jacu
Mauari
Mergulhão
(carará)
Miuá
Mutum

Ambiente de captura
Árvores frutíferas, floresta
Igapó e beiras de lago
Cabeceiras
Árvores frutíferas
Árvores frutíferas e floresta
Beira de rio

Beira de água (rio,
igarapés e cabeceiras)
Beira de água (rio,
igarapés e cabeceiras)
Beira de rios e lagos

Nambu

Pato-domato
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
A pesca, embora também sujeita a restrições e controle por parte do ICMBio, é uma atividade
mais regular, que chega a ser praticada o ano inteiro para garantir a alimentação das famílias.
A busca pelos pescados se intensifica no verão, quando a vazante aprisiona nos lagos as
espécies maiores, facilitando a captura. Abaixo, dados sobre as espécies mais procuradas ao
longo do ano, em seus respectivos ambientes.

Animais
Acari
Apapá
Aracu

Arari
Arauanã
Arumará
Baruca
Barbado
Branquinha
Canamorco
Cará

Qualidades

Aracu-cabeçagorda
Aracu-baré
Aracu-flamengo

Cará-branco

Pescados
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
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Cará-disco
Cará- preto
Cará- açú
Cará- prata
Cará- cascudo
Cará- tucunaré
Cará- tilápia
Cará-moló
Cará-tinga
Charutinho
Cujuba
Filhote
Fura-calça
Jacundá
Jandiá
Jaraqui
Jatuarana
(matrinchã)
Jiju
Mafurá
Mandubé
Mapará
Pacu

Peixe-boi
Peixecachorro
Peixe-moela
Pescada
Piracatinga
Piranha

Pirarara
Pirarucu
Saranha
Surubim
Tambaqui
Tamuatá
Traíra
Tucunaré

Pacu-galhudo
Pacu-anhanga
Pacu-azeite
Pacu-brebe
Pacu-branco

Piranha-preta
Piranha-caju
Piranha-branca

Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago
Lago

Tucunaré-açu
Tucunaré-pinima
Tucunarépitanga
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Além dos já citados animais, o consumo de carnes de quelônios faz parte da tradição alimentar
dos quilombos do Trombetas. A captura desses animais, embora seja possível o ano inteiro,
é feita prioritariamente no verão. Como se passa com outras espécies visadas para consumo,
os quelônios também são protegidos pelo ICMBio e sua captura é restrita. Mesmo assim, há
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pressão sobre eles e os moradores de Nova Esperança, acostumados com a histórica fartura
do Erepecu, acusam a diminuição da população de animais: “Tracajá já tem pouco, a gente
já vê pouco, não é mais como a gente via de primeira, quando eu cheguei para cá a gente via
bastante” (informação verbal).
Animais

Qualidades

Bichos de casco
Período
Local de captura
Vazante Enchente

Cabeçudo
Jaboti
Tracajá
Pitiú
Tartaruga
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
As atividades extrativistas são praticadas o ano inteiro, contudo, obedecendo às restrições de
uso na área da Rebio. Para essas atividades, os remanescentes de quilombo de Nova
Esperança usam as mesmas áreas exploradas por moradores da comunidade vizinha Último
Quilombo: “As duas comunidades, elas têm direito de usar aqui qualquer área. A área que a
comunidade usa é lá do Último Quilombo até o Santa Rosa, desde a boca para ser sincero,
na verdade, desde a boca até nos furos (Informação verbal). Áreas identificadas como Caxias
e Candeeiro foram indicadas como especialmente interessantes para o extrativismo vegetal:
“A área do Candeeiro tem breu, é a área que mais tem, muita itaúba também. A gente vai
atrás da castanha, encontra o breu, encontra copaíba, acaba sendo tudo a mesma área
(Informação verbal).
Os gêneros florestais extraídos com mais frequência são palhas, cipós e talas. As madeiras
são protegidas de corte, mas os comunitários podem utilizar árvores mortas e caídas na
floresta. Tais produtos do extrativismo são usados, principalmente, na confecção de utensílios
domésticos e de trabalho, e na construção de móveis, embarcações e casas.
Espécies
Acapu
Angelim (amarelo e
pedra)
Araracanga
Aroeira
Castanheira
Cumaru
Envira
Itaúba
Louro
Maçaranduba
Marupá
Muiracatiara

Madeiras
Finalidade
Construção de casas e
embarcações
Construção de casas e mobiliário
Construção de casas e mobiliário
Construção de casas (forro, parede)

Lenha
Construção de casas e
embarcações
Construção de embarcações
Construção de casas e mobiliário
Marcenaria em geral
Construção de casas (tábua,
assoalho, caibro)

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
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Mungubeira

Artesanato

Igapó

Murapiranga
Pau-amarelo
Peito-de-moça
Sucupira
Sumaumeira
Tento
Virola

Construções em geral
Marcenaria em geral

Terra firme
Terra firme

Construção de casa (assoalho)
Mobiliário

Terra firme
Terra firme
Igapó
Igapó

Espécies
Arumã
Bacaba
Buriti
Cipó-ambé
Inajá
Jacitara
Jauari
Sororoca
Timbó-açu
Timbó-titica
Ubim

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Construção de casa (paredes)
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração de
cerca e cobertura de casa
Cobertura de casa

Ambiente de extração
Várzea

Terra firme
Cabeceiras
Igapó, várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Do mato também são extraídos frutos para alimentação, sementes, cascas e resinas e óleos
usados para fins medicinais e de produções artesanais.
Espécies
Açaí
Bacaba (bacabagrande e bacabi)
Caju-açu
Castanha
Castanha-sapucaia
Jenipapo
Mangaba
Maracujá-do-mato
Mari-mari
Marigapó
Pajurá
Pariri
Patauá
Piquiá
Puruí
Uxi coroa
Uxi liso

Espécies
Amapá (amargo e
doce)
Breu

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Leite para uso medicinal
Terra firme
Calafetagem e uso medicinal

Terra firme
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Breu branco
Copaíba
Cumaru
Jutaicica
Murumuru
Sucuba

Uso medicinal
Óleo para uso medicinal
Sementes para uso medicinal
Produção de cerâmica
Leite para uso medicinal
Leite para uso medicinal

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Assim como se passa no Último Quilombo, a coleta de castanha-do-pará é a atividade mais
importante na composição da renda monetária das famílias de Nova Esperança. O produto é
vendido ao regatão, isto é, comerciante que faz as vezes de intermediário entre o produtor e
os consumidores, uma espécie de atravessador. De acordo com Diva Vieira, uma caixa de
castanha, em 2016, teve o preço de venda médio de R$ 55,00, que ela considerou baixo para
um ano em que a safra foi pobre. Ela, por exemplo, diz que não chegou a coletar 50 caixas
de castanha.
Como ocorre na outra comunidade, a extração de castanha é regida por um Termo de
Compromisso firmado entre o ICMBio e as comunidades quilombolas. Chamado
popularmente de “Acordo da Castanha”, esse termo libera a extração de janeiro a maio,
cobrindo a maior parte da safra das castanheiras. A flexibilização das regras de acesso à
Rebio é mediada por um sistema de controle de entrada e saída dos castanheiros por meio
de um documento designado como papeleta, no qual se fazem os registros de dados
pertinentes à atividade, entre os quais as datas de entrada e saída e a quantidade da
produção.
A abertura da Rebio para os castanheiros é considerada positiva pelos quilombolas de Nova
Esperança, apesar de não totalmente satisfatória, porque, segundo eles, não inibe as
invasões por parte de coletores que vêm de fora das comunidades quilombolas: “Para cá
temos uma papeleta, cada um tem um termo de compromisso então...aí vem tudo liberto, mas
assim mesmo ainda tem gente que vem ilegal para cá”. Para os residentes em Nova
Esperança, as invasões são, em parte, responsáveis pela baixa de produtividade, mas outros
fatores ambientais também têm afetado a costumeira abundância das castanheiras do
Erepecu.
A queda da produtividade do extrativismo de castanha reflete diretamente na diminuição da
renda dos moradores de Nova Esperança. Praticamente, inexistem ocupações além das já
referidas atividades, e não há oportunidades de emprego na região de Trombetas, à exceção
daquelas abertas pela MRN. Contudo, são poucos os comunitários que conseguem, ainda
que temporariamente, prestar serviços na mineração.
Algumas famílias são beneficiadas pelo programa Bolsa Família, mas como ocorre no Último
Quilombo, por residirem no interior da Reserva Biológica, elas são impossibilitadas de acessar
a maioria das políticas públicas de caráter social e infraestrutura como, por exemplo,
programas federais Minha Casa Minha Vida, Luz Para Todos, Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Bolsa Verde e outros (Iphan, 2014).
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Principais expressões culturais: A comunidade de Nova Esperança se autodenomina
protestante – apenas uma moradora se diz católica, mas também frequenta os cultos
evangélicos –, motivo pelo qual se diferencia das suas vizinhas do TQ Alto Trombetas II, cujas
principais expressões convergem nas festas dos santos padroeiros.
A sociabilidade dos comunitários de Nova Esperança se expressa, hoje, principalmente nos
cultos que celebram quinzenalmente, aos sábados. A realização das celebrações se alterna
entre a casa de oração da própria comunidade e a comunidade Último Quilombo, o que
contribui para as aproximações entre ambas. Os religiosos contam com a presença do pastor
Pedro, da própria comunidade, e do pastor Jucivaldo, de Porto Trombetas. Ressalta-se que a
construção da casa de oração da comunidade, financiada inicialmente pela Assembleia de
Deus, foi paralisada por falta de material. A casa tem apenas uma estrutura coberta, mas sem
paredes.
Mesmo quando a comunidade partilhava crenças católicas, segundo Ana Cristina Passos
Silva, nunca chegou a realizar um festejo religioso: “Era para a gente pensar, quando a gente
ainda não era evangélico, era para ser o Espírito Santo o padroeiro” (informação verbal).
Apesar de os moradores ouvidos no ECQ afirmarem que nunca houve festas na comunidade,
os levantamentos de campo do INRC, feitos em 2013, indicaram sumariamente um festejo do
Divino Espírito Santo, que ocorreria em 12 de junho, sem fornecer nenhuma descrição ou
detalhamento da celebração. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 31).
A respeito da cultura local, a principal ênfase do INRC é dada aos conhecimentos tradicionais
associados a recursos naturais aplicáveis a práticas de saúde. Nesse quesito, o inventário
destaca a atuação de Maria Rosa Santos, indicando-a como uma parteira de referência no
território quilombola, além de grande conhecedora dos usos curativos das plantas.
Desde os 20 anos de idade ela pratica esse ofício [de parteira], que
aprendeu com a mãe, que também era parteira: “Minha mãe partejava
de carta. Aí eu comecei a ver como minha mãe fazia, e eu me habilitei
com regimento também”. “Partejar de carta”, como diz ela, significava
atender às solicitações que as parturientes faziam por meio de cartas,
programando-se com antecedência para o chamado. Desde o início
na profissão, ela já perdeu as contas dos partos que assistiu: “Só aqui
[no território onde mora] já assisti 30 e pouco... Assisti a mulher do Zé,
fiz o parto da filha do Rui, da Fátima, vários! Já partejei moça de
primeiro filho. Sempre assim, tenho feito vários partos” [...]. Uma
especialidade de Maria Rosa é o uso de ervas medicinais durante o
trabalho de parto e no pós-parto. A parteira ajuda a mulher a ter o
bebê, ampara-o no nascimento e dá-lhe um banho preparado com
ervas em água morna: “No hospital dão logo banho frio né? Em casa
é outro regulamento. Você põe uma água no fogo, pega umas folhas
de manjericão e esfrega naquele banho”. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p.
31).
Na comunidade é possível encontrar, com regularidade, fragmentos de artefatos cerâmicos e
sítios de terra preta. Como se depreende do relato de Manuel dos Santos, esses achados
arqueológicos assuem um valor simbólico e histórico para os atuais moradores:
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Isso aí é que a gente encontra escavando por aqui, capinando por aí.
A gente encontra um monte de pedaço, pedaço de forno, a gente acha.
Acho que, antigamente, moravam uns índios. Só podia ser índio que
morava por aqui, que a terra é preta, e ficavam. Tem lugar de coisa de
forno, tudo por aqui por essa mata. Antigamente colocava na muralha,
era forno de barro. Aparecem uns pedaços. (Informação verbal).
Na pesquisa de campo do ECQ, em dezembro de 2016, foram feitas menções ao artesanato
de biojoias produzidas com ouriço de castanha e sementes, no âmbito de um projeto
implantado pela MRN na comunidade do Jamari, do qual participam duas mulheres de Nova
Esperança, segundo Diva Vieira: “Pelo que eu ouvi falar, foi a mineração que deu essa ideia,
colocou a Noêmia, a Jô que são lá de Santarém para ensinar a gente a fazer, aí a gente está
fazendo lá no Jamari. É só lá no Jamari. Faz brinco, colar, pulseira” (informação verbal). Sua
maior dificuldade de continuidade no projeto, atualmente, é a participação nas oficinas.
Segundo Diva Vieira, a lancha que a MRN disponibiliza para o transporte dos comunitários
não chega até Nova Esperança, sendo assim, elas têm que se deslocar por conta própria até
à comunidade Último Quilombo para tomar o transporte até o Jamari.
Não chegam até aqui não. Isso nós estamos achando ruim, porque,
se eles chegam até no Último Quilombo para vir buscar pessoal do
Último Quilombo, era para chegar até aqui para levar nós. Eles acham
que não, aí a gente tem que ir daqui, gastando, para pegar a lancha lá
no Último Quilombo para poder a gente ir, mas eu acho que isso não
é o certo. (Informação verbal).
Apesar da dificuldade relatada, as participantes estão estimuladas a dar sequência à
produção artesanato. Animadas com a qualidade das biojoias, declaram o desejo de criar uma
cooperativa para comercializar seu produto.
Conflitos socioambientais e outros: Assim como no Último Quilombo, os conflitos
socioambientais destacados na comunidade de Nova Esperança têm origem nas restrições
de acesso e uso da Rebio Trombetas.
A coleta de castanha, sobretudo, é atravessada por inúmeros problemas, segundo os
moradores. Apesar de haver um Termo de Compromisso – conhecido como Acordo da
Castanha – que autoriza e regula essa atividade na UC, a extensão do acesso a pessoas que
vêm de fora do Erepecu desagrada a população local. Segundo Diva Vieira, cuja família
costuma trabalhar no castanhal do Caxias, se quiserem explorar outro castanhal no intuito de
coletarem mais castanhas, dificilmente encontram um ponto que já não esteja ocupado por
pessoas de fora da comunidade:
Só o que a gente acha que não esteja certo, desse negócio da
castanha [Acordo da Castanha] é que o pessoal de fora entra aqui,
eles tiram mais castanha do que nós que moramos aqui, eles vão para
o lugar que tem mais castanha, porque para onde muitas vezes a
gente trabalha não tem quase. A gente deve ir para outro lugar, está
ocupado com gente de fora, aí, como a gente vai trabalhar? Vem gente
até de Oriximiná, vem gente das outras comunidades. Olha, esse ano
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eu nem sei quantas caixas nós tiramos, mas acho que não chegou a
50 caixas. (Informação verbal).
Os comunitários de Nova Esperança também relatam a invasão do lago do Erepecu por
moradores de outras comunidades e de cidades vizinhas, que praticam pesca e caça
predatórias e captura ilegal de quelônios. De modo geral, alegam impactos negativos da UC
em sua economia de subsistência e dificuldades de relacionamento com técnicos e fiscais do
ICMBio, embora participem de alguns projetos em parceria com o órgão ambiental.
O projeto Quelônios, feito em parceria com o ICMBio e a MRN, tem destaque nesse aspecto,
pois se destina à conservação de um recurso valorizado pela população local. Conforme
explicam na comunidade, “trabalhamos em parceria. A gente ajuda eles e eles ajudam a gente
a preservar. Só o que a gente faz é fiscalização, aí eles já sabem que a fiscalização tem que
fiscalizar o lago, se nós trabalhamos para proteger, vem outro lá de fora tirar” (informação
verbal). O projeto atinge a maioria da população de Nova Esperança, de acordo com Ana
Cristina Passos Silva.
Olha, tem quase todos [os moradores], só quem não está daqui de
cima, da parte do Nova Esperança é o Pedro e meu filho também
porque ele está trabalhando em Trombetas. Eu estou no projeto, só
que eu vou mais pra fiscalizar. A gente vai e quem dorme lá para mim
é o Iraca, com os meninos e o Vaduquinha que também está com a
gente. Parece que é a Mineração que dá o rancho, com o ICMBio.
(Informação verbal).
Os participantes reconhecem a importância da fiscalização nas praias para garantir a proteção
dos quelônios e o sustento dos que moram nas comunidades, contribuindo para a
preservação do meio ambiente. Contudo, consideram que a fiscalização é frágil, pois ainda é
recorrente a captura ilegal de quelônios por pessoas de fora da comunidade e da região. Além
disso, relatam riscos de integridade física na execução dos trabalhos no projeto, como o faz
Manuel dos Santos: “[...] mesmo arriscando a vida da gente. Esse ano deu muita onça aqui
dentro, ainda essa noite passou duas lá perto do barraco” (informação verbal).
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Os comunitários relataram que as operações
da MRN em Porto Trombetas e imediações já produzem impactos positivos e negativos
sensíveis em Nova Esperança, que, segundo pensam, tenderão ser potencializados e
agravados caso a empresa passe a operar também rio acima: “A gente pensa que está sendo
bom [a expansão], mas, depois que vai atrás, é um problema (informação verbal).
As declarações da comunidade, de modo geral, referem-se tanto ao momento presente
quanto às expectativas da exploração dos platôs da ZCO.
Quanto ao que “está sendo bom”, indicam, sobretudo, os ganhos recentes no que se refere
ao conjunto gerador de energia e ao material de construção para uma casinha do motor de
energia: “A Mineração que doou esse material aí, ela só fez doar; pagou o motor, já está até
funcionando; só falta a casinha” (informação verbal). Essas e outras doações da empresa têm
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sido negociadas, como já dito em relação a outras comunidades, com base no montante em
torno de 23 mil reais que, há dois biênios, tem sido disponibilizado para compras de cada uma
delas.
Tem uns pedidos aí que ela está planejando com as comunidades
ribeirinhas quilombolas. Ela está ajudando as comunidades, que ela
está precisando um platô. Ela manda fazer aqui o levantamento do
que a gente precisa, aí a gente senta com a comunidade, conversa,
planeja e leva para eles. O que a comunidade aprovar, lá é aprovado
também. Olha, pelo jeito que está acontecendo, está sendo bom...
poder beneficiar todos os comunitários. Cada um vai ter um objeto no
nome da comunidade. Como alguém que mora longe, não pode estar
utilizando do motor de luz daqui, aí vem um motor, um gerador para
cada família. Pelo menos agora, esse pedido que a gente fez, já veio.
Para cada família ainda não veio, só o da comunidade, esse daí foi
aprovado. O Jeremias foi ver o preço dos motores em Oriximiná para
dar para a Mineração poder comprar. (Informação verbal).
Certos comunitários veem os recursos atualmente oferecidos pela MRN como uma forma de
compensação de uma dívida de 40 anos com a comunidade, adquirida desde que a empresa
se instalou em Oriximiná:
A única coisa que a mineração, agora que a gente conseguiu foi ela
fazer essas doação...começar a contribuir com as comunidades...Para
cá ela já deu motor de luz, agora tem mais esse projeto dessa grana
que eles vai dar. Vão fazer o pedido para ver o que é que a
comunidade necessita. Nossa comunidade necessita de tudo, é uma
comunidade bastante pobre. Aí ela achou que ia “empurrar com a
briga”. Junto com a Palmares, Ministério Público, todos aqueles do
Imaflora ajudaram bastante. Foi que chegou esse ponto de descobrir
que a Mineração devia muito para nós, desde que ela começou nunca
contribuiu com nada. Quando começaram, no tempo que o Bochecha
entrou na Arqmo, começou a remexer lá pelo fundo do baú, aí foi
descobrindo as coisas que a Mineração escondia que ninguém sabia,
mas um cara da Boa Vista. Aí começou a achar uns documentos que
a Mineração dizia que fazia e, no fundo, era mentira. Aí foi um bocado
de negro até Brasília contar a situação. Depois dessas conversas, o
Ministério Público forçou a barra junto com a Palmares, junto com
essas outras, com a Kirwane, Imaflora, que estão sempre junto com a
gente; foi que a mineração achou que devia contribuir com os
atrasados, que ela já devia há quase 40 anos. (Informação verbal).
A comunidade demanda mais atenção da mineradora em forma de projetos para incrementar
a economia local, indo além de ações pontuais como ocorreu no EIA recentemente realizado
na ZCO: “Ela deu oportunidade de emprego para nós, para sete pessoas, porque não tem
muita gente mesmo. Parece que cada comunidade teve essa oportunidade. Eram só três
meses” (informação verbal). Neste sentido, ressaltaram a importância de cursos
profissionalizantes como os de mecânica e eletricidade que foram ofertados pela MRN em
parceria com o Pronatec, em 2016, em relação aos quais os moradores alimentam
expectativas de continuidade e expansão.
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Alguns moradores declararam sentimentos de desvalorização e exclusão, devido ao alegado
tratamento diferenciado que a empresa dispensa às comunidades do território, a exemplo do
que ocorre na restrição de acesso aos de serviços médicos em Porto Trombetas e nos
projetos incentivados.
Eles não estão muito, parece, interessados em muito ajudar... esses
meninos para irem para lá para o curso. Nas outras comunidades
todinhas a lancha vem buscar e vem trazer... As reuniões, quando tem,
é por conta da mineração, mas também não vem buscar a gente aqui.
A gente tem que ir para lá. Eles vêm até o Último Quilombo, eles vêm,
é só, nunca dá de chegar aqui. (Informação verbal).
A insatisfação dos comunitários têm a ver com a percepção de que Nova Esperança é
excluída das ações da MRN, o que acaba alimentando, de certa forma, uma animosidade com
as demais comunidades do território, que receberam recentemente, em doações de bens
materiais, o correspondente ao valor de R$ 23.000,00.
Aqui eles só deram uns R$ 18.000,00. Depois foi R$ 21.000,00. Então,
eu quero perguntar para eles qual é o direito. Porque que trata uma
[comunidade] de um jeito, e a outra de outro? É porque está numa
“Reserva Biológica”, mas o direito dela é o mesmo. O valor de uma é
o valor de todas. Então, se essa [comunidade] aqui podia exigir que
tem o seu direito... Como diz o Mário Luiz, por lei, é uma comunidade
registrada, tem como provar, por que ganha menos do que a que não
tem um papel dizendo, só tem o nome, é uma comunidade?
(Informação verbal).
Para os comunitários, o fato de morar na Rebio não justifica receber um valor menor em
comparação às demais comunidades do TQ. Também não justifica que combustível ou
transporte sejam doados para os representantes das outras comunidades participarem de
reuniões, e não para Nova Esperança.
Nada. A gente tem, com dois litros a gente chega para lá. Isso daí é
uma coisa que, se as outras comunidades têm direito, então eu acharia
que todos teriam que ter o mesmo direito que uma tem. As reuniões,
quando têm, é por conta da mineração, eles que levam. Mas eles
também não vêm buscar a gente aqui. A gente tem que ir para lá, eles
vêm até o Último Quilombo, só que nunca dá de chegar aqui.
(Informação verbal).
Declararam ainda que a comunidade não é convidada para participar de projetos como o de
apoio ao artesanato de biojoias. Moradoras locais dizem que souberam da existência deste
por acaso, durante conversa informal com moradora da comunidade vizinha:
Só Último-Quilombo [foi convidado] e [o funcionário da MRN] veio
agora depois que Dulce [mencionou]... Veio avisar desse material
[doações] que vinha, que era o resto do ano passado. Faltavam dois
dias para a oficina [de biojoia], aí a gente perguntou para por que todas
as comunidades tinham sido convidadas e nós não tínhamos. Ele falou
que talvez fosse porque a gente não tinha ido na reunião, só que essa
reunião a gente não foi porque não vieram buscar... A gente foi lá para
o Último Quilombo, tinha acertado que ia esperar lá, de vir buscar, e
não vieram. Aí, como a Dulce já estava lá em Trombetas, que ela
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chegou de Oriximiná, eles embarcaram ela lá e a gente não foi na
reunião, ficou esperando. (Informação verbal).
Ainda, os moradores reunidos para debater o ECQ sustentaram que as novas instalações da
MRN irão trazer impactos negativos para a comunidade de Nova Esperança, e que é por esse
motivo que a empresa os tem procurado convencer de seus compromissos sociais na
operação da ZCO. Entre eles, a poluição no território – “olha, o que pode acontecer, esse
negócio de pó [de bauxita], de poluição a gente já pensa que pode ser ruim” (informação
verbal) –, é relacionada a expectativas de incidência de maior número de doenças como gripe,
sinusite, rinite, pneumonia e asma.
Olha eu não sei se vai dar algum impacto para cá, mas eu acho que
sim porque está próximo, está muito próximo aqui do lago. O que vai
trazer é que a borra da bauxita na hora que ela sai...ela vem, ela polui
qualquer expansão da mata, do lago mesmo. Aquele pó, aquela
fumaça sai e “senta”, então, aquilo vai poluindo até o próprio nosso ar.
(Informação verbal).
Diante da expectativa de ocorrer devastação das florestas e afugentamento de fauna na ZCO,
argumentam que a pressão sobre o meio ambiente natural do Erepecu será aumentada,
impactando diretamente na economia e interferindo no modo de vida comunitários.
De ruim, [o movimento no rio pode] acabar os peixes... vai ficar difícil
no rio, espanta peixes, espanta esses tracajás, isso que a gente está
com cuidado.... [se] vão abrir alguma estrada aí, espanta caça por
causa da zoada das máquinas, principalmente para o lado de lá onde
ela tá situada, esse é o nosso medo. Tem o problema da fumaça.
(Informação verbal).
Apesar dos possíveis impactos negativos do empreendimento na ZCO, os moradores de Nova
Esperança creem na possibilidade de a mineração trazer desenvolvimento para a região, e
estão dando crédito a propostas novas que a empresa lhes tem feito. Conforme explicam,
além de apoiar os participantes do projeto Quelônios com um auxílio para alimentação – “não
é uma cesta, é metade de uma cesta básica, mas quebra um galho” (informação verbal) – a
MRN, ultimamente, tem procurado estreitar as relações com a comunidade por meio de novos
projetos.
Olha, se tornou mais fácil para a mineração porque, conforme ela joga
a proposta, aí a comunidade aceita as propostas dela. Tudo é
comunidade de quilombo, elas aceitam (...). Então, como a nossa é
registrada para sair esse projeto, tem que passar por aqui primeiro
para poder sair, mesmo que eles enviem tudo, se a gente não enviar
[aprovar], não sai. Não tem como sair. A gente também aproveita e faz
o que é necessário para o que a gente precisa mais, a gente vai
entrando em acordo com elas, ir às reuniões, aí a gente vai planejando
o que a gente precisa, o que é mais necessário para a gente, e a gente
vai colocando [...]. Ela manda fazer aqui o levantamento do que a
gente precisa e a gente senta na comunidade, conversa, planeja e leva
para eles. O que é para comunidade aprovar, lá é aprovado também
[...] É assim mesmo que a gente faz aqui, trabalha tudo junto, em
444

comunhão. O que a comunidade decide como deve fazer, a gente
decide, o coordenador decide. (Informação verbal).
Por outro lado, os quilombolas ressaltaram desconfianças quanto às motivações da recente
aproximação da MRN com a comunidade.
Antes de formar aí para Cruz Alta, que é lá para onde estão esses
platôs, não tinha isso, não se via mineração se chegar muito conosco.
Como agora eles tão se chegando? É isso que a gente está meio
desconfiado. Ninguém sabe se eles estão nos agradando para eles
poderem fazer o que querem. Nós estamos só pesquisando eles
também. Se eles [estão] pesquisando nós, a gente também fica
pesquisando [eles]. Estamos olhando em cima do que eles estão
querendo da gente. Ninguém sabe se vai dar impacto para cá para
onde estamos, dentro do lago. (Informação verbal).
Por fim, fica claro que a comunidade está perturbada em face da falta de informações mais
precisas sobre o que consistirá, exatamente, no projeto a ser instalado na ZCO, em termos
de infraestrutura, mão-de-obra, extensões desmatadas e outros elementos.

Tabela 66: Matriz de impacto - Nova Esperança
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e Negativo
máquinas nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo
Afugentamento da fauna
Negativo
Agravamento de problemas sociais
Negativo
Alteração da qualidade da água
Negativo
Alteração da qualidade do ar
Negativo
Alteração de Habitats Naturais
Negativo
Apoio à cultura local
Positivo
Apoio à governança comunitária
Negativo
Assistência à saúde comunitária
Positivo
Assoreamento em Corpos Hídricos
Negativo
Atração de Empreendimentos Informais
Positivo/
Negativo
Atração de jovens para o mercado de Negativo
trabalho/evasão escolar
Atração de população migrante
Negativo
Aumento da Pressão de Caça e Captura de Negativo
Animais
Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais
Negativo
Aumento da Pressão sobre a Pesca
Negativo
Aumento do Risco de Acidentes Causados por Negativo
Animais Peçonhentos
Aumento do Risco de Acidentes Causados por Negativo
Felinos
Aumento dos Incidentes Fluviais
Negativo
Aumento no índice de DST, Aids e outras doenças Negativo
Desmatamento
Negativo

Magnitude
Muito fraco
Muito Forte
Muito Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Fraco
Muito Forte
Fraco
Forte
Muito Fraco
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Muito Forte
Forte
Forte
Forte
Fraco
Muito Forte
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Divergências entre a comunidade e o
empreendedor / dissidências entre a população
local
Fixação de população local
Frustração de expectativas de emprego e renda
Geração de emprego

Negativo

Muito Forte

Positivo
Negativo
Positivo/
Negativo
Geração de renda na comunidade
Positivo
Interferência na Comunidade de Quelônios
Negativo
Interferência no cotidiano e no modo de vida da Negativo
comunidade
Interferências na pesca
Negativo
Melhoria da Qualificação Profissional dos Positivo
Trabalhadores Locais (Pronatec)
Melhoria do sistema de transportes fluviais
Positivo
Melhorias na infraestrutura da comunidade
Positivo
Perda de áreas produtivas e benfeitorias
Negativo
Perturbação por luminosidade
Negativo
Perturbação por ruídos e vibrações (zuada, Negativo
banzeiro)
Pressão sobre o patrimônio cultural (festas, Negativo
arqueologia, cultura em geral)

Médio
Muito Forte
Muito Fraco

Promoção de educação formal (EJA)
Retração da economia comunitária
Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Muito Fraco
Muito Forte
Forte

Positivo
Negativo
Negativo

Muito Fraco
Muito Forte
Muito Forte
Forte
Muito Fraco
Médio
Muito Fraco
Forte
Muito Fraco
Fraco
Muito Forte
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11 MÃE CUÉ
Figura 143: Centro comunitário do Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.
Denominação: Mãe Cué.
De acordo com os moradores, o nome seria uma corruptela de “mãe cruel” e estaria
relacionado à história narrada de que teria existido no lugar uma mulher que afogou a própria
cria nas águas do Trombetas (Iphan, 2014).
Localização e acesso: Fazendo limite com o TQ Alto Trombetas II, a comunidade Mãe Cué
integra o Território Quilombola Alto Trombetas I. Distante 41 km de Porto Trombetas (MRN,
2016), localiza-se na margem direita do rio Trombetas, em área incidente na Floresta Nacional
Sacará-Taquera.
O acesso ao local se faz por via fluvial, em cerca de 12 horas de viagem a partir de Oriximiná.
Não existe transporte público para a comunidade, e os residentes em Mãe Cué dependem
dos barcos de linha que partem de Porto Trombetas para chegar às cidades de Oriximiná e
adjacentes. Para uso diário, servem-se de pequenas embarcações próprias como canoas,
bajaras e rabetas. Em 2016, a comunidade recebeu doação de uma lancha da MRN, no
âmbito de acordos firmados entre a empresa e as coordenações comunitárias.
Ressalta-se que área de Mãe Cué é perpassada pelo ramal revitalizado pela MRN, em 2012,
para a realização de pesquisa de detalhamento geológico nos platôs da Zona Central Oeste
(ZCO), em processo de licenciamento (Ecodimensão, 2014). Dentre as comunidades do Alto
Trombetas I, Mãe Cué será, potencialmente, a mais atingida em caso de concessão de
Licença de Operação para a ZCO.
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Situação fundiária e sobreposições: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrange 61.211,96 ha
correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí. A sede e a área de moradia da
comunidade de Mãe Cué, propriamente, ficam em área sobreposta pela Flona SaracáTaquera, a qual integra uma porção territorial de 151.923ha que também apresenta
sobreposição com a Rebio Trombetas (área de uso reivindica pelos moradores da
comunidade e de todo o território), e é objeto de um processo de titulação que tramita no Incra
desde 2004 (processo nº 54100.002189/2004-16). A titulação dessa área em terras federais
impõe o enfretamento de uma questão delicada: a necessidade de revisão dos limites das
Unidades de Conservação criadas em terras secularmente ocupadas por comunidades
remanescentes de quilombos e atualmente geridas pelo ICMBio. Por tal razão, a solução do
procedimento de regularização fundiária do TQ tem sido postergada (assim como foi
postergada a publicação do RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar a
consenso, entre o Incra e o ICMBio, quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 33 famílias, totalizando 176 habitantes.
Nas pesquisas de campo do ECQ não foram indicadas variações nos significativas nos totais
da população residente em Mãe Cué, com exceção do biênio 2009-2011, quando os números
de famílias e indivíduos subiram.
Dado de população - Mãe Cué
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

33

212

43

180

33

176

49

256

142

38

Verificou-se, em 2016, que as crianças formavam uma parcela relevante do contingente de
moradores, como, aliás, já havia sido mostrado em 2006, quando 50% dos moradores
estavam na faixa etária de 0 a 14 anos (MMA, 2006).
A população local é formada por descendentes de escravos oriundos dos mocambos
instalados no alto curso do rio Trombetas no século XIX, que se dispersaram em variadas
localidades no entorno da sua bacia (Acevedo, 1993). Em 2006, o MMA indicou:
Observa-se que 55,2% se originam da própria comunidade, incluindo
a localidade do Cuecé, integrante da comunidade de Mãe Cué. Outros
27,4% representam as comunidades de Abuí, Erepecu, Serrinha,
Tapagem e Cachoeira Porteira. Encontramos 3,4% dos comunitários
oriundo do Lago Grande da Franca – Peré, localizado no município de
Santarém. O município de Oriximiná é responsável por 10,3%. Foi
registrado também um percentual de 3,4% de comunitários oriundos
do Lago do Jacaré. (MMA, 2006, p.64).
Histórico da ocupação: A história de Mãe Cué remonta às fugas de negros escravizados
das fazendas de cacau de Óbidos, Oriximiná e Santarém em meados do século XIX, os quais
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formaram mocambos no alto curso do rio Trombetas. No primeiro momento, os negros
fugitivos ocuparam as regiões acima das cachoeiras e em algumas áreas baixas mais
recônditas (sobretudo em lagos como o Erepecu). Posteriormente à liberdade, teriam se
dispersado nas áreas mais navegáveis do rio, dando origem a comunidades dentre as quais
encontra-se, hoje, a de Mãe Cué – onde os moradores mais antigos informam provir de
núcleos familiares originários de localidades como Abuí, Erepecu, Tapagem, Lago Jacaré e
Cachoeira Porteira.
O processo de ocupação da comunidade de Mãe Cué, propriamente, teve início nos primeiros
anos do século XX (MMA, 2006), com a concentração de um povoamento na margem direita
do rio Trombetas. Contudo, nos anos 1970, os habitantes de Mãe Cué foram obrigados a
deixar as terras ocupadas e se mudar para a margem esquerda do rio, de acordo com
Wanderley (2008, p. 20): “vinte famílias foram precariamente indenizadas e expulsas de suas
terras pela violência policial para ceder lugar às instalações da Mineração Santa
Patrícia/Grupo Ludwig/JARI”. Sobre esse período, os moradores mais antigos contam que a
mineradora indenizou famílias que se deslocaram: “Teve que indenizar esse pessoal todinho
daqui. Aí saíram e depois voltaram. Indenizou o pessoal, mas voltou de novo [referência aos
indenizados] e ela queria tirar todo mundo daqui” (informação verbal).
O retorno a que se refere o entrevistado foi ocasionado pela criação da Reserva Biológica do
Trombetas, em 1979. Por se tratar de UC de Proteção Integral, novamente os quilombolas de
Mãe Cué foram expulsos das áreas que então estavam ocupando, e tiveram que voltar para
a margem direita do rio Trombetas, de onde haviam saído anos antes. “Quando ainda se
adaptavam”, a transformação das áreas em reserva “os obrigou, por pressão do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, a retornar ao antigo sítio, recém-abandonado
pela mineradora Santa Patrícia” (Wanderley, 2008, p. 20).
No início da década de 1980, mais uma vez, a dinâmica territorial do grupo foi alterada,
quando o Grupo Ludwig vendeu as áreas de concessão de lavra de bauxita para a Alcoa, que
decidiu retomar o projeto de mineração. Em torno de dez anos depois, a empresa se retirou
da região, como relata Wanderley (2008, p. 20):
Em 1991, um acordo travado com a CVRD assegurou a venda de
bauxita de Trombetas para a ALUMAR (usina Alumina do Maranhão,
da corporação americana em São Luís-MA) e uma maior participação
acionária na MRN, em troca da retirada da ALCOA da região do
Trombetas. O término do projeto permitiu aos negros reassumirem o
território tradicional.
Como se nota, a comunidade de Mãe Cué tem sofrido sucessivos processos de
desterritorialização e reterritorialização (Haesbaert, 2004). De natureza compulsória e, às
vezes, violenta, os contínuos deslocamento que sofreu, provavelmente, importam nas
condições gerais das instalações da comunidade, em regra, mais precárias que as que se
veem nas outras que integram os TQs Alto Trombetas I e II.
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Atualmente, os moradores de Mãe Cué estão construindo um centro comunitário para as
atividades coletivas, próximo à entrada do igarapé Terra Preta, onde a comunidade se
originou. Contudo, trata-se, também, de áreas sobrepostas por uma Unidade de Conservação,
a Floresta Nacional Saracá-Taquera, criada em 1989. Apesar de ser Uso Sustentável, a Flona
lhes impõe restrições de uso que condicionam a vida econômica das famílias.
A organização dos moradores como uma comunidade oficialmente instituída e reconhecida
remonta ocorreu no âmbito da organização da Arqmo e das demais comunidades quilombolas
do Trombetas, de fins dos anos 1980 para os 1990. A organização se deu em meio a lutas
pela garantia de direitos territoriais das populações negras locais, invisibilizadas nos
processos de criação das UCs e afetadas por impactos socioambientais decorrentes da
implantação da mineração na região (Acevedo, 1993).
Mãe Cué integrou-se ao território Alto Trombetas, junto com Tapagem, Sagrado Coração de
Jesus, Paraná do Abuí e Abuí, e formalizaram para o Estado do Pará e a União pleitos de
delimitação e titulação das terras tradicionalmente ocupadas por essas comunidades
remanescentes de quilombos, conforme previsão constitucional de 1988. Em 2003, o Iterpa
concedeu o título de áreas correspondentes às glebas estaduais. Visando à regularização das
terras federais, os comunitários abriram processo no Incra em 2004.
Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
Início do
século XX
Década de
1970
1979
1981
1985
1989
1989
1980/1990
1991
2002

2003
2004
14/02/2017

Evento
Povoação dos mocambos no Alto Trombetas, seguida da dispersão
dos negros pelas áreas mais baixas do rio (descenso).
Data provável de formação da comunidade de Mãe Cué pelos negros
que vinham das áreas mais altas do rio.
Deslocamento compulsório dos habitantes de Mãe Cué, da margem
direita para a margem esquerda do Trombetas, em função da
implantação da mineradora do grupo Ludwig/Jari.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, seguida da expulsão
da população de volta para a margem direita, de onde haviam saído.
Venda da concessão de lavra do grupo Ludwig/Jari para a Alcoa.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal na entrada do território Alto Trombetas.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Criação da Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Oriximiná.
Formalização da comunidade com apoio da igreja católica e da Arqmo.
Retirada da Alcoa da área.
Decreto 5.273/2002 – Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel rural situado na localidade Alto Trombetas,
necessário ao reconhecimento em favor da Associação Quilombola
Mãe Domingas.
Titulação de parte do território quilombola Alto Trombetas pelo Instituto
de Terras do Pará.
Abertura do processo nº 54100.002189/2004-16 junto ao Incra para
regularização fundiária do TQ.
Publicação do RTID no Diário Oficial com relação ao processo de
regularização das áreas do Alto Trombetas I e II pelo Incra.
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Organização social e política: A comunidade de Mãe Cué conta com uma coordenação
local, formada por um coordenador e um vice-coordenador, que são os responsáveis diretos
pela representação dos comunitários perante associações locais, órgãos públicos e
organizações privadas, e pela interlocução com diferentes sujeitos que recorrem à
comunidade. As decisões e comunicações, dentro da comunidade, são tomadas
principalmente no âmbito dessa coordenação e em reuniões comunitárias abertas a todos os
moradores. A coordenação, atualmente, está delegada ao morador Jonas Silvério.
A comunidade de Mãe Cué está articulada politicamente com a Associação Mãe Domingas,
que representa as comunidades quilombolas do Alto Trombetas I e articula a luta pelos seus
direitos como ocupantes tradicionais da região. A Associação Mãe Domingas é filiada à
Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná – Arqmo, que
representa o conjunto de comunidades quilombolas do município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de ONGs, tais
como a Comissão Pró Índio que assessora a Associação Mãe Domingas em diversas
situações.
Infraestrutura: Em relação à infraestrutura de equipamentos e serviços de uso coletivo, as
instalações de Mãe Cué apresentam-se mais precárias que em outras comunidades do TQ
Alto Trombetas I. Não há escola, posto de saúde, abastecimento e tratamento de água,
saneamento, sinal de telefonia, nem transporte regular em barcos de linha.
As instalações de uso coletivo no local são um barracão comunitário e uma cozinha
comunitária construída com apoio da MRN.
O padrão de construção das residências é tradicional e, até hoje, apresenta poucas variações
em relação ao observado em 2006 pelo MMA (2006, p. 145): “no que se refere às moradias
registrou-se na comunidade Mãe Cué que 77% das moradias ainda mantêm as características
do século 19, na utilização de palha para o revestimento de paredes e cobertura. Um
percentual de 23% apresentou a madeira como material utilizado”.
A água utilizada na comunidade provém majoritariamente dos rios, lagos e igarapés, e
algumas famílias a tratam com hipoclorito. Uma caixa d’água para abastecer o centro
comunitário foi doada pela prefeitura de Oriximiná, mas, durante as pesquisas do ECQ ela
não funcionava devido a um acidente ocasionado pela queda de um raio.
O sistema de geração de energia elétrica na comunidade conta com um gerador doado pela
prefeitura de Oriximiná. Alguns comunitários possuem geradores próprios, uma vez que o
gerador comunitário não atende a todos os domicílios. Para comprar combustível, deslocamse a Porto Trombetas e/ou Oriximiná. Segundo a MRN, a empresa deu apoio no fornecimento
de energia elétrica para dez famílias locais, mas ainda há residências que não possuem
acesso à energia elétrica. Além disso, os moradores relatam dificuldade de cobrir os custos
de combustível para manutenção da energia: “esse aí é o maior problema, porque eles me
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dão o motor, mas não me dão o diesel e não vai adiantar nada você ter o motor e não ter o
diesel” (informação verbal).
Não há transporte coletivo, à exceção de uma lancha comunitária doada pela MRN para uso
da coordenação e dos demais moradores em situações emergenciais. As famílias possuem
embarcações como canoas e rabetas, com as quais se locomovem para realização das
atividades cotidianas. O fluxo de embarcações ocorre diariamente entre Mãe Cué e as
comunidades vizinhas, especialmente no trajeto até a escola da Tapagem, onde as crianças
estudam. Os percursos até Porto Trombetas e Oriximiná também são constantemente
realizados pelos moradores em suas embarcações individuais, principalmente em busca de
atendimento de saúde, compras de produtos de primeira necessidade e recebimentos de
benefícios do governo, como a Bolsa Família.
A comunicação na região dá-se com frequência por meio de avisos e recados, já que os sinais
de telefonia e internet não funcionam na comunidade. O tratamento dado ao lixo produzido no
local é a queima. Além disso, a destinação dos dejetos indica que metade das residências
utilizam fossas, valas e valetas.
Os ramais abertos pela MRN para a chegada aos platôs da ZCO foram incorporados pelos
comunitários como vias de acesso às áreas de caça e extrativismo, permitindo o uso de
bicicletas por parte dos mesmos para o deslocamento.
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Educação: A comunidade de Mãe Cué não possui escola, e os estudantes são atendidos pela
Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Vieira, na comunidade da Tapagem. Os
alunos vão para as aulas em barcos destinados ao transporte escolar, mantidos pela
prefeitura de Oriximiná. Muitas mulheres ouvidas nas atividades de campo do ECQ
reclamaram da inexistência de educação básica na própria comunidade, apontando
preocupações com os deslocamentos diários dos filhos para outra localidade,
Olha, para mim não está [bom]. As crianças judiam demais do meu
filho para lá. A merenda, quando tem, são dois biscoitos com um copo
de Nescau. Quando os alunos vêm de lá, eles vêm reclamando de
fome. Foi por isso que o pessoal da Mineração veio aqui para construir
uma escola para as crianças do Mãe Cué estudarem tudinho aqui, mas
aí eles [moradores das outras comunidades do TQ) não quiseram e
não foi aprovado. Só ia ser aprovado se todas as comunidades
aceitassem o projeto. (Informação verbal).
A Escola Raimundo Vieira oferece o Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – EJA (STCP, 2014). No entanto, os moradores da comunidade de Mãe Cué declaram
enfrentar dificuldades para acessar o programa, especialmente por causa da distância e dos
necessários deslocamentos até a escola. Outro fator de descontentamento é com relação à
idade mínima para ingresso nas turmas. Para os jovens abaixo dos 18 anos que desejarem
dar continuidade dos estudos após a conclusão do ensino fundamental, em geral, devem
migrar para Oriximiná e/ou outras regiões em busca de oportunidades. Para as mulheres, a
situação é ainda mais complicada, segundo disseram em reunião do ECQ:
Olha, [entre trabalhar e estudar] eu escolhia o meu estudo. Quando
fizeram essa escola lá na Tapagem, eu queira muito estudar, mas eu
não podia porque a minha filha estava pequena. Aí, a dona Cleide
disse: “Se tu quiseres estudar, eu vigio ela para ti”. Aí eu disse: “Dona
Cleide, eu não vou estudar porque vão falar de mim. Vão dizer que eu
fiz filho para a senhora e eu não gosto que falem de mim”. Aí, só foi o
Zefino e mais três para lá estudar. Aí não deu mais de [ir] porque não
tinha transporte. Tem muito aluno aqui da comunidade que tem
vontade de fazer o Ensino Médio, mas eles não fazem porque a
mineração dá oportunidade só para quem é de maior. [Informação
verbal].
Em 2016, moradores de Mãe Cué tiveram oportunidade de preencher duas vagas em curso
de mecânica oferecido pela MRN, em parceria com o Governo Federal, no âmbito do
Pronatec. Diariamente, seguiram aulas realizadas em Porto Trombetas para onde eram
levados em lanchas fretadas pela MRN. Na visão dos moradores, a realização de um curso
técnico aumenta suas chances de absorção como mão-de-obra pela MRN. Nesse cenário, as
mulheres da comunidade demandam mais oportunidades de formação para o público
feminino, já que, segundo elas, assim como as propostas de trabalho, as oportunidades de
estudo têm sido mais direcionadas aos homens:
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O trabalho que tem é só para homem. Para mulher não tem trabalho
para cá. O que nós queríamos era trabalho para mulher. Porque
mulher também tem precisão. Eu até de faxineira, cozinheira, se eu
tivesse oportunidade para mim, eu ia [...]. Eu não estou nesse curso
de Mecânica porque o Zefino não está para lá [no curso], senão eu ia.
Não tem nenhuma mulher daqui matriculada nesse curso. No Jamari
tem a Nailce. Daqui não tem nenhuma. [Informação verbal].

Saúde: Na comunidade não existe unidade de saúde nem Agente Comunitário de Saúde. Não
raro, os quilombolas utilizam tratamentos com ervas, banhas, óleos, cascas e outros recursos
da natureza dotados de propriedades medicinais, que servem para o preparo de remédios
caseiros conforme receitas do conhecimento tradicional das comunidades quilombolas do
Trombetas.
As mulheres, em reunião do ECQ, enumeraram as doenças mais recorrentes na comunidade,
que, segundo elas, atingem principalmente às crianças. Os remédios caseiros, dizem, são o
principal recurso de que dispõem, já que é difícil conseguir atendimento médico: “Diarreia,
verme, gripe. Essas crianças aqui só se consultam quando vem a equipe do Gonzaga, um
médico da prefeitura, uma vez no ano. Aí, eles fazem exame de tudo. Trazem dentista e tudo.
Aí, as crianças se tratam. Mas antes disso, nada” (informação verbal).
Em caso de atendimento emergencial e de obstetrícia, os moradores de Mãe Cué recorrem
ao serviço prestado pelo hospital mantido pela MRN, em Porto Trombetas. Segundo as
comunitárias, apesar de algumas restrições para os não-cadastrados, o atendimento prestado
na vila é de boa qualidade:
Eu tenho vontade de conhecer o hospital da mineração. Diz que é
muito bonito lá.
Já eu não me queixo do hospital da mineração. Toda vez que eu vou
lá eles me atendem rápido e não me maltratam. Eu sou cadastrada lá.
Olha, eu prefiro ter filho no hospital. Da vez que eu fui ter meu filho
aqui em casa, quase eu morro. No hospital da mineração, eles não
maltratam a gente, não. Mas só faz pré-natal na mineração quem é
cadastrado. Lá no municipal é muito ruim. Na mineração é bom porque
a gente assiste televisão.
(Informações verbais)
O cadastro a que se referem os depoimentos foi feito pela MRN, décadas atrás, para dar
acesso às instalações de saúde existentes na vila, o hospital e um ambulatório. Quilombolas
de Boa Vista e Moura foram cadastrados, mas os moradores das outras comunidades dos
territórios Alto Trombetas II e Alto Trombetas I não tiveram direito ao benefício. Logo, a maioria
dos moradores de Mãe Cué não dispõe de acesso aos serviços de saúde em Porto
Trombetas, exceto para atendimentos em caráter emergencial, e, em seguida, os pacientes
são encaminhados para o hospital municipal de Oriximiná. O desejo dos comunitários é de
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que o cadastro seja ampliado: “Lá na mineração só atende quem é cadastrado. Era para eles
cadastrarem todo mundo” (informação verbal).
Os quilombolas de Mãe Cué contam ainda com assistência de saúde mensal no âmbito do
Projeto Quilombo, inciativa da MRN realizada em parceria com Fundação Esperança. Por não
ser um dos polos de atendimento do projeto, os moradores de Mãe Cué se deslocam por
conta própria até a comunidade da Tapagem para as consultas médicas, o que gera certa
apreensão, dadas as condições precárias de transporte que dispõem. Que o atendimento seja
feito na própria comunidade é uma das principais reivindicações dos moradores, que
argumentam que, se a MRN atuar tão próximo de Mãe Cué, poderiam lhes dar mais atenção:
Faz falta o atendimento da Fundação Esperança para cá. O pessoal
da Fundação conversa, dá muitas palestras para as meninas grávidas,
mas elas não ligam. Essa Fundação tem que vir aqui porque tem muita
criança. Essas mães não têm condição de levar essas crianças numa
canoa pequena... De repente essa canoa alaga, lá vai o acidente.
Podia melhorar, esses médicos [poderiam] vir tratar a gente aqui.
Podia trazer a Fundação Esperança para a comunidade. Quando eles
precisam de alguma coisa daqui, eles vêm aqui. (Informação verbal).
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais de referência para os habitantes de
Mãe Cué são encontrados nas áreas de moradia e de uso (para pesca, caça, extrativismo) do
território coletivo. São eles: o rio Trombetas e seus lagos (com destaque para o Farias e Mãe
Cué), furos, picadas, igarapés (Terra Preta, Jará, Água Fria), igapós, cabeceiras de rios,
tabuleiros. Além disso, as florestas situadas nos platôs, localmente chamados de serras, e na
Rebio são compostas por uma infinidade de espécies vegetais amplamente utilizadas pelos
comunitários para a sua sobrevivência, a exemplo de copaibais, açaizais, patauazais,
castanhais, cipós, talas e frutos.
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Figura 144: Castanheira em Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.
Marcos edificados da comunidade: As principais edificações de Mãe Cué, além das
residências, se distribuem no centro comunitário. São elas: um barracão e uma cozinha
comunitárias, ambos feitos de madeira com piso de cimento, construídos com apoio da MRN;
a igreja católica do Divino Espirito Santo, feita de madeira; e um templo da Assembleia de
Deus.
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Figura 145: Barracão comunitário do Mãe
Cué.

Figura 146: Residência no centro
comunitário do Mãe Cué.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 14/12/2016.

As residências são feitas de palhas e madeiras, com telhados de amianto ou palha, dotadas
de sanitários (fossas) no exterior. Todas apresentam áreas de quintais, e parte delas tem
casas de farinha. Os roçados costumam ser feitos em áreas relativamente próximas às casas,
para facilitar a produção de farinha.
Os comunitários utilizam as estruturas de ponte construídas na margem do rio para o banho
e para a realização dos serviços de lavagem de roupa e de louça. Vale ressaltar que as pontes
também são lugares de lazer e de brincadeiras para as crianças.
Para lazer, a comunidade possui dois campos de futebol, sendo um de uso masculino e outro
feminino, segundo Maria Helena dos Santos Silvério: “Ali, no nosso campo, é plano lá. Atrás
do centro comunitário. Tem o dos homens e tem das mulheres. [...] A mulher também joga
bola. Joga bola e bem! Domingo nós tivemos um torneio aí, dos homens e das mulheres”
(informação verbal).
Outros pontos de referência: A escola e o cemitério da Tapagem; o hospital de Porto
Trombetas; os ramais da MRN; a Flona Saracá-Taquera e a Rebio do RioTrombetas.
Atividades produtivas: As atividades tradicionais extrativistas, de caça, pesca e agricultura
são praticadas regularmente pelos moradores de Mãe Cué para obtenção do sustento das
famílias.
Com relação à agricultura, usam-se tanto as áreas residenciais quanto os roçados. Nas
primeiras predominam o cultivo de árvores frutíferas, verduras, legumes e temperos; na
segunda, o cultivo da mandioca.
Tanto os homens como as mulheres executam o trabalho agrícola por meio do consórcio de
culturas. Normalmente, começam os preparativos da terra no mês de junho, quando a deixam
secar e descansar do período das chuvas para realizar o plantio entre julho e janeiro. Cada
família se responsabiliza por sua produção, restrita pelo ICMBio aos limites de uma quadra,
unidade de medida cuja área equivale a 100 m².
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A produção é voltada basicamente para a subsistência, uma vez que não há mais a presença
de regatões – embarcações de comerciantes que faziam compra e venda de mercadorias na
região. Todavia, excedentes são, eventualmente, comercializados, e alguns moradores
procurar acessar os pontos de venda existentes em Porto Trombetas, como é o caso de
Ronildo Amorim:
A terra é boa. Eu tinha melancia, tinha jerimum, tinha pimentão. Essa
mulher enchia bacia. Aí, eu tive uma reunião na Tapagem – eu já
estava com esse legume aqui – e Oneide estava lá e eu falei: Oneide,
rapaz, eu tenho jerimum, eu tenho milho verde, melancia, tenho
maxixe, acará, tem batata e tem pimentão. Eu queria que tu me desses
um ponto para vender em Trombetas. (Informação verbal).
O referido agricultor também foi beneficiado por uma ação da Emater que apoiou os
produtores locais no escoamento de produtos da roça.
Então, desde esse ano de 2007, desde esse ano, eu não produzi mais.
Não plantei. Eu abusei. Quando foi agora, em 2010, a Emater esteve
aqui com nós [...]. E, além disso, a UFF já tinha passado também, feito
um projeto. Aí, [a Emater] veio e trouxe um papel para mim, um
cadastro que eu tinha feito! E disse: “Ronildo, esse cadastro aqui vai
entrar em um projeto com a benfeitoria de vocês aqui. Roça, melancia,
um bocado de fruta! E as verduras que tu plantar”! Aí, eu plantei.
Plantei muito. Agora, esse ano, em janeiro, nós vamos ter que descer
um bocado. Mas eu já passei lá com ele e ele me garantiu. Esse meu
legume não vai ficar em Oriximiná, vai para Santarém. Lá, eles têm
uma feira e um mercado que vão colocar todo esse projeto aqui. Aí, o
que que ele me disse? Que vão me pagar a unidade a três reais cada
um. Um por um. Agora, a farinha eles vão me pagar a 210 reais o saco.
Esteja 50, esteja 80, é o preço que eles vão me pagar. A Emater vai
pagar. (Informação verbal).
Os comunitários queixam-se de que há poucos incentivos como esse à agricultura e
alimentam esperança de que haja apoio da mineração com relação à atividade em caso de
chegada desta na ZCO:
Ela não quer nos ajudar. Ela quer é nos explorar! [...]. Se ela abrisse e
dissesse: “Isso aqui é dos quilombolas”! Isso aí era uma beleza para
nós! Como que nós não podíamos apoiar a mineração? Porque nós
íamos chegar lá com nossas verduras, nosso jerimum, nossa batata,
nossa farinha. Nós colocávamos lá e vendíamos. Mas não!
(Informação verbal).
Há entre os agricultores locais desejo de incrementar a produção para fins comerciais, a fim
de atender, sobretudo, ao mercado de Porto Trombetas: “Ao invés de comprarem de fora,
poderiam comprar da gente, nos incentivar a gerar renda para gente se manter daquilo, para
a gente ter certeza [da venda], porque se a gente plantar e não tem certeza se vai vender”
(informação verbal).
Cultivares
Abacaxi
Abóbora
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Arroz
Banana
Batata
Caju
Cana
Cará
Cebola
Cupuaçu
Goiaba
Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mandioca
Manga
Maxixe
Milho
Tomate
A caça ainda é uma prática muito usual na comunidade, garantindo a principal fonte de
proteína animal para os habitantes, principalmente durante o inverno, quando a pesca é
menos produtiva. Ademais, durante as enchentes, o acesso à mata de ambos os lados do rio
é facilitado, pois os igarapés ficam mais caudalosos. Os animais também se encontram mais
gordos, diante da abundância de frutos que nascem nas florestas.

Bichos de pata
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Anta
Beiras de rio, igarapé, boca
do lago
Caititu
Floresta
Capivara
Beiras de rio
Cotia
Floresta
Macaco
Igapó
Paca
Floresta
Queixada
Floresta
Tatu
Floresta
Veado
Floresta e beiras de rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Bichos de pena
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Arara
Ilha
Jacamim
Floresta
Mutum
Floresta
Nambu
Floresta
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
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Apesar de ser uma atividade tipicamente exercida pelos homens, as mulheres de Mãe Cué
também costumam assistir seus maridos e pais, como relataram em reunião: “Olha, se pintar
[oportunidade] eu vou. Eu caço com o Zefino. Ele não quer me levar, eu digo: “Eu vou”. Nós
[mulheres] andamos muito bem ali para juntar bacaba, patuá, açaí, buscar anta. Eles matam
anta de noite, aí, a mulherada vai buscar” (informação verbal).
A pesca e a captura de quelônios são realizadas em diversos lagos e cabeceiras, bem como
no próprio rio Trombetas. Os pescados são variados e mais abundantes no período da seca
do rio, bem como os quelônios. Assim sendo, embora sejam praticadas o ano inteiro, essas
atividades são priorizadas no verão, quando se dificulta o acesso a variedades de caça nas
florestas.
Entretanto, em reunião com a equipe do ECQ, os homens de Mãe Cué relataram mudanças
que têm ocorrido com relação à oferta de pescados e quelônios na área: “Dá para sentir tudo.
Acho que até o equilíbrio do rio, né? Que ano passado não conseguiu encher, as várzeas não
foram para o fundo, esse ano não tem peixe, não tem nada” (informação verbal). Para os
pescadores, o principal fator responsável pela progressiva escassez de pescados no rio
Trombetas é o tráfego frequente de embarcações a serviço da mineração, além dos navios
que vêm buscar bauxita em Porto Trombetas diariamente.
Animais
Acará
Acari
Aracu
Bari
Cará

Qualidades

Branco
Pintado
Preto, Branco,
Moló

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lago
Rio, lago
Lago
Lago, rio
Lago, beira de rio

Cangoia
Dourada
Mandubé
Pacu
Peixe-boi
Pescada
Piranha
Piraíba
Pirarara
Pirarucu
Surubim
Tambaqui
Traíra
Tucunaré
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio
interesse.

Animais
Jaboti

Qualidades

Igarapé
Lago
Rio, lago
Lago
Lago, rio
Lago, rio
Lago, rio
Lago, rio
Lago, rio
Igapó, rio
Rio, lago
Igapó, rio, lago
Lago, beira de rio
Lago, beira de rio
interesse; Azul escuro – muito

Bichos de casco
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Terra firme
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Jacaré
Rio, lago e igapó
Pitiú
Lago
Tartaruga
Igapó, rio e lago
Tracajá
Lago, rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
O extrativismo também é uma atividade tradicional de suma importância para subsistência
dos quilombolas de Mãe Cué, sendo praticada ao longo de todo ano em áreas de floresta,
igapós, lagos e beiradas d’água, nas duas margens do Trombetas. Retiram-se frutos, palhas,
talas, sementes, madeiras e óleos que são empregados em vários usos do cotidiano da
comunidade, como a construção civil e naval; a confecção de utensílios como cordas, cestos
e paneiros; o preparo de remédios caseiros e artesanato. Vários produtos, como a castanha,
o breu e a copaíba, são, ainda, importantes fontes de renda para a comunidade, embora não
haja incentivos para aumentar os ganhos com os itens florestais. A esse respeito, Ronildo da
Silva exemplifica a comercialização da copaíba na região:
Olha, me falaram que um vidrinho assim está 50 reais. Nossa copaíba
é pura. Já tira da árvore e ela vai líquida. Agora, nós chegamos lá e
entregamos! Nós somos...como é que diz? Acabou a escravidão. Não.
Não acabou. Nós somos escravizados pela nossa mão própria porque
nós não temos onde vender, não tem onde colocar. (Informação
verbal).
Por todos os usos que fazem da floresta, os quilombolas de Mãe Cué, temem o desmatamento
dos platôs, em função do possível licenciamento da ZCO, mesmo que a mineração venha a a
trazer mais postos de trabalho para os moradores. Assim explicou uma moradora na reunião
do ECQ:
Atrapalha a copaíba porque eles estão derrubando uma porção de
copaibeiras por aí. Derrubam cumaru, breu, derrubaram tudo. A
copaíba é o primeiro [meio] de que nós vivemos aqui. A gente tira, leva
e vende para comprar alimentação. Então [é que] nós vamos trabalhar
nas nossas roças. Ainda tiramos mais lucro [com a venda de copaíba
e trabalho de roça] de que [trabalhar] na firma. (Informação verbal)
Os principais gêneros extraídos das florestas, de acordo com as informações obtidas em
trabalho de campo do ECQ, são:
Espécies
Cipó-ambé
Cipó titica

Espécies
Abiu
Açaí
Bacaba
Castanha

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Fabrico de paneiros
Artesanato, vassoura

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme

Frutos
Ambiente de extração
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
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Inajá
Mucajá
Muruci
Patauá
Tucumã
Uxi (uxi-liso e uxi-coroa)

Espécies
Andiroba
Breu
Copaíba
Cumaru

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Óleo para uso medicinal
Igapó
Calafetagem
Terra firme
Óleo para uso medicinal
Terra firme
Semente para uso
Terra firme
medicinal

Com relação aos postos de trabalhos abertos pelas cooperativas que prestam serviços para
a MRN, em sua maioria, eles restringem-se a serviços braçais em minas, jardinagem,
construção civil, cozinha, limpeza, transporte de cargas e pessoas. Quanto à contratação de
quilombolas para apoio às atividades de campo do EIA da ZCO em 2016, conforme acordado
com a MRN, os comunitários de Mãe Cué relataram que pouco se beneficiaram.
Não. Para nós não. Foram sete pessoas da comunidade trabalhar por
três meses e depois nunca mais. Nós somos enganados. Eles [MRN]
deram trabalho para todas essas comunidades e o Mãe Cué só
trabalhou uma vez. Foram tirados os nomes de mais sete e até hoje
não vieram buscar. Disseram que eles vinham buscar dia primeiro de
dezembro. [Os homens da comunidade] se arrumaram e esperaram.
Eles [comunitários] passaram o mês de outubro tudinho empatado
esperando. A dona dizia: “Ronildo, vai para o mato que tu estás
empatado, nós não vamos levar copaíba para cidade e aí eu quero ver
com o que nós vamos comprar café para nós beber. Tu ficas
esperando essa gente [MRN], eles estão ganhando e nós, não”. O seu
Ronildo foi embora para o mato. Quando foi um dia, a lancha veio
buscar eles. Não foi ninguém porque eles estavam trabalhando [no
mato, na roça]. Eles não podiam ficar parados porque eles têm filhos.
Aí ficaram de vir buscar eles dia primeiro de dezembro e até hoje não
vieram. Hoje já é 14 de dezembro e nada. (Informação verbal).
Com relação a outras fontes de rendas relatadas na comunidade, destacou-se a assistência
do governo federal por meio do programa Bolsa Família. Grande parte dos moradores recebe
o auxílio do governo, em Oriximiná.
Principais expressões culturais: Na comunidade se destacam duas importantes
manifestações culturais, a Festa do Divino Espírito Santo, celebrada em julho e a festa de São
José, realizada no dia 19 de março.
Segundo relatos de Maria Helena dos Santos Silvério, a festa do Divino ocorre entre o
segundo e o terceiro final de semana do mês de julho, caracterizando-se por uma celebração
perpetuada entre os negros do Trombetas. Na comunidade, a celebração tem rezas,
ladainhas, toques de caixa, círio fluvial, festas dançantes e torneios de futebol. Entre as etapas
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rituais da festa estão a busca e a derrubada do mastro, que é enfeitado com frutas,
refrigerantes, biscoitos e, no topo uma bandeira com o símbolo do Divino.
O mastro fica de pé, até terminar a ladainha. Terminou a ladainha, vai
derrubar o mastro.... É qualquer pauzinho que não dê para matar
ninguém, porque na hora de cortar ele, ele vai virar. Aí o pessoal vai
pulando nele para tirar o fruto e o dinheiro que a gente põe na
bandeira. A bandeirinha do mastro [é] pequenininha e tem o desenho
do Divino Espírito Santo. Aí, se os donos da festa quiserem, botam
R$100 lá na bandeira do mastro. Aquele que tira a bandeira é
responsável de enfeitar o mastro na próxima festa. Cada coordenação
[da festa] que vai saindo, vai entrando outro e já vai levantando a festa,
sai esmolando. Depois da entrada dele [do novo festeiro], a gente vai
receber ele e todas as bandeiras [integrantes] lá na beira. Aí, tem o
folião, tem o caixeiro. Mas, olhe, vem muita gente de tudo quanto é
lado. Vai muita gente! Por isso é que só faz no final de semana.
(Informação verbal).
A ladainha a que se refere a moradora são rezas acompanhadas também de toques de caixa.
Na festa de Mãe Cué a caixa é tocada por um senhor da comunidade vizinha da Tapagem já
que, segundo aponta dona Helena, não existem outras pessoas que tenham o conhecimento
e nem que o estejam aprendendo. Na festa, ocorre a tradicional distribuição de comida em
nome do santo. “É tudo de Graça! [...] Ano passado, no Divino Espírito Santo foi um boi. [Festa]
de São José foi um boi” (informação verbal).
Em relação ao outro santo festejado, São José, a quilombola relata que a celebração ocorre
em março e segue os mesmos moldes da do Divino: com mastro, procissão fluvial, ladainha
e distribuição de comida.
Na comunidade existem ainda pequenas produções artesanais como vassouras, panelas de
barro, trançados e teçumes, como cestos e paneiros. Apesar de serem confeccionados
principalmente para uso nas atividades domésticas, alguns objetos são vendidos. O fluxo de
vendas, porém, é pouco significativo e desinteressante, em função do baixo preço oferecido
pelos potenciais compradores. Para moradores como Ronildo da Silva, faltam-lhe incentivos
e espaços de venda.
Fabrica vassoura, paneiro. Mas a gente não tem a continuação para
levar lá fora. Nós não temos um espaço aonde vender. Vamos supor,
se ela fizer 100 vassouras, se eu levar em Oriximiná, eles vão querer
dar R$2,00 ou R$3,00 na vassoura. Quando eu virar a costa, quem
comprou a vassoura vai pedir R$15 [na revenda]. Então não
compensa. (Informação verbal).
Sobre o artesanato, as mulheres reunidas para debater o ECQ informaram:
Nós tiramos é da nossa mente. Eu aprendi a tecer com a dona Cleide.
A gente vende é aqui mesmo e quem não sabe [fazer] vai comprando.
Vende para a escola. Quando tem a consciência negra, a gente vende
muito essas coisas, se junta muita gente e vende muito. (Informação
verbal).
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Elas lamentaram por não serem convidadas a participar de projetos de incentivo às produções
artesanais como ocorre com outras comunidades quilombolas envolvidas pela MRN:
Olha, lá vou eu falar mal da mineração. Eles vinham [para outras
comunidades] com umas mulheres para ensinar com negócio de
teçume de panela de barro, beira de guardanapo. Elas vinham para cá
pedindo tento para fazer pulseira. Outro dia eu dei um pote muito cheio
para elas. Eles nunca chegaram para nós aqui, que sabemos tecer
varanda, sabemos fazer panela de barro, nós sabemos fazer pulseira.
Tudo isso nós sabemos. Eles não sabem chegar aqui para perguntar
para gente. (Informação verbal).
Conflitos socioambientais e outros: Mãe Cué é a comunidade mais próxima do platô Cruz
Alta, onde a MRN planeja instalar as estruturas que darão suporte à operação na ZCO. É,
também, a comunidade que, provavelmente, será mais diretamente afetada pelos impactos
dessa atividade. Logo, a maior parte dos conflitos socioambientais aí identificados se refere à
própria mineração e pode ser considerada como impactos a ela associados.
Todavia, tais conflitos são acirrados devido à presença incipiente do Estado, que, nos
diferentes níveis federativos, deixa de prover condições essenciais ao bem-estar da
população. É notória, por exemplo, a precariedade, senão a inexistência, de serviços públicos
básicos de saúde e educação, os quais, por sua vez, são, em parte, oferecidos pela empresa
de mineração – o que, no entendimento dos comunitários, gera dependência em relação a
ela.
Há, ainda, um agravante em relação à atuação do Estado na área, neste caso representado,
primordialmente, pelo órgão federal que conduz as políticas de conservação e preservação
ambiental nas duas Unidades de Conservação que os moradores de Mãe Cué utilizam: a
Flona de Saracá-Taquera, onde fica a sede da comunidade, e a Rebio Trombetas, onde se
situam áreas exploradas em atividades econômicas tradicionais. Se, atualmente, o ICMBio
estabelece diálogo com as comunidades quilombolas, para além de simplesmente restringir e
fiscalizar o uso que fazem das UCs, chegando até a desenvolver projetos em parceria com
elas, o passado recente de Mãe Cué é inteiramente atravessado por conflitos com os antigos
gestores das Unidades, o IBDF e o Ibama. A começar pelo deslocamento compulsório da
comunidade quando da criação da Rebio, em 1979, até chegar às proibições vigentes, a
relação com o órgão ambiental é instável e tensa.
Para moradores de Mãe Cué, a atuação do ICMBio é ambígua. Por um lado, impõe restrições
às práticas produtivas que caracterizam o modo de vida e impactam nas finanças e na
alimentação das famílias locais. Por outro lado, concede permissões para mineração no
entorno das UCs.
Olha, eu vou lhe dizer que, em 2006, nosso rio era rico, muito rico
mesmo! Rico de peixe, tartaruga, tudo! Você ia no barco e ia vendo
tartaruga de comboio. Você via pirarucu boiando nesse rio. Hoje, para
ver um pirarucu é difícil. É tanta lancha no rio! A perseguição [aos
animais] é do Ibama e não do povo. [...]. Eles entraram com tanta
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pesquisa nesse lago, colocando malhadeiras, negócio de placa de
medir... colocam umas placas nas tartarugas! Isso aí escabreia os
animais! Aí, pega os tucunarés e depois solta ele no lugar. Ele vai ficar
ali naquele lugar? Ele não vai! Ele já foi com a boca rasgada. Dói! Ele
pega e se muda, vai para outro lugar! Tem muitos lugares que ele
[pode ir], vai embora. Então é isso que acontece. Eu tive uma reunião,
quando eu era coordenador, com o Ibama, e eu falei isso, falei a
verdade. Ele [funcionário do Ibama]: “Não, mas é o pessoal que é
invasor”! E eu digo: Não! E antes, quando não tinha [ICMBio], como é
que tinha muitos animais? Como é que o pessoal ia na praia, trazia
tartaruga, tirava os ovos, comia em quantidade e subia para mais de
três, seis mil bichos de caça? E hoje não sobe nem cem?! O ICMBio
diz assim: “Quem invade são vocês”. Aqui nós não estamos
comercializando peixe. Só pega mesmo para o nosso consumo. E por
que está acontecendo isso? Eu vou contar para vocês, eu tenho prova!
Nós íamos no barco e passa um lódio, abaixo de Trombetas. Lódio é
o navio que pega bauxita de Trombetas. O lódio passou e nós íamos
descendo no barco de um rapaz lá do Juquiri, quando nós vimos um
tracajá boiar assim. O bicho todo leso. Eu pulei da proa do motor, caí
n’água e peguei ele. Porque ele estava assim? Porque ficou atordoado
com a zoada da máquina do motor do lódio. [...]. É por isso que os
animais estão se afastando, tanto faz ser os terrestres ou os do rio!
(Informação verbal).
Por fim, o ICMBio é visto como um adversário do pleito de titulação do TQ Alto Trombetas I.
Nós, aqui, vivemos explorados, humilhados! O que nós temos aqui não
é nosso. Não é nosso! A terra não é nossa! Muitas das vezes, nem a
casa é nossa! Eles podem chegar, assim, de repente, e mandar nós
nos retirarmos daqui! Isso aqui é reserva! Se o governo fizer assim e
desocupar a área da reserva, não tem onde ficar porque aqui ninguém
tem documento de terra nenhuma. (Informação verbal).
Ressalta-se que o medo da expulsão do território pelo ICMBio é agravado na medida em que
a política ambiental é vista como mais favorável às empresas que às comunidades. No caso,
paira em Mãe Cué o temor de que as disputas entre diferentes atores interessados nas áreas
pleiteadas pelas comunidades quilombolas culminem em uma decisão de remoção dos
moradores locais para liberação das atividades de mineração de bauxita, como ocorreu no
passado na implantação da mineradora Santa Patrícia, do grupo Jari.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Considerando que Mãe Cué é a comunidade
quilombola mais próxima do platô Cruz Alta e, até o momento, a mais diretamente afetada
pelas atividades iniciadas pela MRN na ZCO, todo o histórico recente de conflitos em torno
do próprio processo de licenciamento ambiental dessa área pode ser visto, em si mesmo,
como um impacto da mineração na localidade. Desde 2012, quando o início dos trabalhos de
detalhamento de pesquisas e levantamentos do EIA – alegadamente, sem anuência da
comunidade quilombola – o LA da ZCO tem sido envolto em discussões acirradas, trocas de
acusações, dissensões e denúncias que culminaram na abertura de um Inquérito Civil pelo
MPF. Consequentemente, tal processo tem sido percebido muito negativamente pela
comunidade em geral.
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Como nós sentimos que nós estávamos sendo prejudicados, nós
partimos para o Ministério Público novamente e pediram a consulta
[Consulta Prévia]. Nós próprios pedimos a consulta [...] porque nós
queríamos saber mesmo o que eles estavam fazendo aí. Se não
chegasse nessa posição, a gente não sabia. Eles entraram aí como
sendo donos, mas não eram donos. Os donos somos nós porque é da
onde a gente mantém tudo. Da onde nós tiramos, da onde nós
colhemos, da onde nós usamos tudo [...]. Nós já fomos para Santarém.
De Santarém nós fomos para Brasília [...]. Nós queríamos que a
mineração chegasse a um consenso conosco, um acordo, dela lavrar
1,5% para nós [ceder 1,5% dos royalties], para acabar [o conflito]. Aí
depois, quando nasceu essa briga [Consulta Prévia], a mineração
esqueceu de nós. Ela não conseguiu o que ela queria. (Informação
verbal).
Da mesma forma, o exercício de ponderação sobre os possíveis impactos socioambientais
positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO, para fins de elaboração do ECQ,
foi marcado por tensões associadas ao conjunto de acontecimentos dos últimos anos.
Ademais, o exercício revelou que essas tensões são agravadas pela experiência histórica de
sucessivos deslocamentos da comunidade, um deles, inclusive, em favor de uma mineradora.
Neste sentido, as considerações sobre o futuro da ZCO são, também, informadas pelas
memórias da expulsão sofrida na década de 1970, com a chegada da mineração Santa
Patrícia na região.
Ah, com certeza temos medo [de ser expulsos]. Indenizou o pessoal,
mas voltou de novo e ela queria tirar todo mundo daqui. Ele [o medo
de expulsão] continua, mas medo assim eu não tenho porque eu já sei
a maioria dos meus direitos. Para mim, não adianta lugar nenhum
porque o lugar que eu mais gostei foi o lugar onde estou. Não adianta
fazer uma estrutura para mim lá do outro lado com água e televisão
que eu não vou me acostumar não [...]. Não adianta me darem uma
casa lá em Oriximiná que eu não vou ter como me manter, se me
derem uma casa e um salário digno, aí sim. (Informação verbal).
Sobre esse ponto, nota-se que as informações prestadas pela MRN a respeito do seu projeto
de exploração minerária na ZCO e dos impactos decorrentes dele na vida local, têm sido
incapazes de esclarecer e/ou satisfazer os moradores de Mãe Cué. Como solicita um deles,
“esclarecer é a melhor coisa, esclarecer o que vão fazer”. Para a maioria, falta transparência
nas ações da empresa.
Seu [funcionário da MRN] nunca mais armou reunião nenhuma
conosco. Acabou isso. Por que [funcionário da MRN] nunca mais
botou a cara no Mãe Cué, que é a área mais afetada dos platôs? É
isso que eu queria e eu falo em qualquer reunião. A gente não sabe o
que que eles estão fazendo, né?! A gente tem que saber! Eles estão
trabalhando direto, eles não param de jeito nenhum. (Informação
verbal).
A alegada falta de informação e transparência nas atitudes de funcionários da MRN agrava
as tensões já sentidas entre os quilombolas, uma vez que contribui para a formação de
suspeitas e desconfianças quanto ao papel dos coordenadores das comunidades e da
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Associação Mãe Domingas nas discussões e negociações com a empresa. Ao longo de todo
o processo envolvendo o licenciamento da ZCO, a acusação de falta de transparência se
estende às próprias representações locais.
Transparência é a melhor coisa, né? Não guardar informação. Se eu
sei de uma coisa, não guardar para mim. Pelo menos para avisar o dia
que vai ser a reunião para não chegar e pegar de surpresa todo mundo
aqui. Pode ser avisado domingo na missa, na beira do campo. Falta
comunicação da população e se entender melhor. No meu caso, seria
a coisa mais simples pegar uma rabeta e sair desde lá da última casa
avisando. (Informação verbal).
A mineradora, conforme narrativas registradas na reunião geral do ECQ em Mãe Cué,
aprofunda dissidências entre indivíduos, comunidades e associações quilombolas, ao
negociar separadamente com elas a concessão de benefícios.
A mineração não aceitou [a proposta de repasse de 1,5% dos royalties
para as comunidades]. O que ela aceitou mesmo conosco [foi] de dar
os restos que sobram: lanchinha, máquinas, motor... Isso aí é para o
centro comunitário. Isso aí nós queríamos que ela desse para cada
família. As comunidades não aceitaram. A comunidade do Mãe Cué
estava brigando, mas como Sagrado, Tapagem, Paraná e Abuí
entraram em outros planos para querer concordar com emprego,
máquinas, gerador, outras coisas, a mineração abraçou. Hoje, quando
ela apresenta [os investimentos] em uma reunião são milhões, não é
trinta mil não, são milhões que ela já deu para as comunidades [...].
Então... depois de estar tudo cadastrado e assinado pelo coordenador,
não tem jeito! Eles apresentam o que eles querem. (Informação
verbal).
Lideranças são acusadas de cederem à cooptação ao longo de todo o processo de
licenciamento da ZCO, em favor de interesses imediatos que são satisfeitos por meio de
“ajudas” dadas pela MRN, enfraquecendo a entidade representativa dos direitos coletivos.
Às vezes a gente nem sabe que eles [MRN] estão aqui, só se depara
com eles, não explicam nada, aí pegam quatro [comunitários] para dar
oportunidade e o resto fica chupando dedo [...]. As lideranças ficaram
“nossas” [...]. Eu acho que ela [Associação Mãe Domingas]
enfraqueceu e está enfraquecendo mais. Na minha opinião, ela está
enfraquecendo. Eu me preocupo com o nosso futuro, pois ninguém
sabe o que vai acontecer. (Informação verbal).
No contexto exposto, os moradores de Mãe Cué apontam o estabelecimento de uma relação
de dependência e subordinação das comunidades à empresa, devido à expectativa de
recebimento de auxílios e concessões.
Para os moradores daquela que é mais próxima ao platô Cruz Alta, essa prática, em reunião
chamada de “molhar o pé da planta”, acostuma mal os indivíduos e diminui a solidariedade
na comunidade.
A gente se acostuma com isso. Antigamente, se fosse fazer uma festa,
todo mundo se ajuntava para fazer. Agora, tem que ir lá na mineradora
pegar diesel! Nós, aqui, estamos perdendo a nossa cultura.
Simplesmente! A empresa vem e oferece muitas ofertas, mas aí,
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depois que tira tudo, ela para, pois não tem mais minério. Essa oferta
tudinho é só por causa do nosso minério que está aqui na terra. Depois
é tchau, tchau. Isso se chama “molhar o pé da planta”, eles dão as
coisas enquanto tem minério, depois que acaba o minério, acaba a
água da planta. (Informação verbal).
As “ajudas” dadas à comunidade são consideradas irrisórias pelos moradores ouvidos pelo
ECQ, que argumentam se tratar de benefícios que não trarão melhorias a longo prazo.
Segundo a empresa, além dos projetos de caráter contínuo (principalmente na área da
saúde), recentemente foram feitas doações de bens para uso comum em Mãe Cué, que se
consumaram em: uma lancha com capota e motor 25HP, e materiais para a cozinha
comunitária (duas panelas de 50 litros, tipo caldeirão em alumínio). Esses bens foram
escolhidos pela própria comunidade, no âmbito de acordos de repasse de recursos para o
ano de 2014. Para o ano de 2016 novos implementos serão adquiridos. Na opinião dos
participantes das atividades do ECQ, são concessões que não substituem ou compensam o
que a comunidade perde em termos de recursos naturais devido à mineração.
Ela [a mineradora] não quer saber de caça. Ela não quer saber de
peixe. O que ela quer? Ela quer o minério. Ela não quer saber de nada.
Ela quer saber do minério [...]. Se nós tivéssemos uma ajuda da
mineradora... as coisas corriam melhor! Melhorava mais. Mas não tem.
Se ela disser: “Nós ajudamos”. Aí ajudava, sim. Eu tinha certeza disso.
Mas ajudar em quê? Ajuda em quê? Em combustível? Ajuda nas
migalhas que sobra? Isso aí é vantagem para uma mineradora dessa
aí, rica? Está tirando e arrancando o que nós temos. Levando. Cadê a
copaíba? Estão acabando e vão acabar. Cadê o breu? Cadê o cipó?
Acabou com tudo! [...]. Meu amigo, amanhã ou depois você não vai
encontrar nada. Não vai encontrar nada! (Informação verbal).
Segundo os moradores de Mãe Cué, as áreas pretendidas para exploração de bauxita na
ZCO coincidem com locais onde extraem recursos para subsistência, além de estarem muito
mais próximas à comunidade do que a mineradora lhes diz, já que na medida dessa distância
deve-se considerar as áreas de uso por onde transitam os moradores e não só o centro
comunitário e as casas.
Sabe quantos quilômetros dá daqui ao Cruz Alta? 12 km! Olha, eu vou
já lhe dizer! [...] eu vou já fazer um balanço. Eu saio daqui 6h da manhã
e vou chegar no fim da serra 10h da manhã. De bicicleta, na estrada
[...]. Tem estrada. Já abriu. Olha aí! Quando vocês passarem, parem
ali para vocês verem a arreada dela. Bem ali. Logo adiante daquela
casa do coordenador que tem ali. Pego essa bicicleta que tem aí, que
eu comprei para tirar copaíba. Pega essa estrada que tem aí e vai
embora! (Informação verbal).
Cogitando sobre os possíveis impactos da operação minerária, os quilombolas de Mãe Cué
destacam o desmatamento já verificado em áreas mineradas em terras de pretensão
quilombola, a exemplo do platô Monte Branco, e o que poderá ocorrer com o licenciamento
da ZCO. Junto com a supressão da vegetação, os quilombolas relatam, por experiência
própria, a mudança geral na paisagem, afetando os lagos, os rios, a mata, as caças e,
469

consequentemente, suas próprias vidas: “Com certeza chega impacto. A morte dos igarapés,
né? Os igarapés tudo aí para baixo estão morrendo. Do Moura, do Patauá, que vai aterrando
e isso para cá se acontecer, esses aqui vão sentir, como o Jará, o Água Fria” (informação
verbal).
Em geral o que a mineração faz... Eu que já trabalhei lá... Você chega
no Saracá, você olha de um lado para o outro e você não consegue
enxergar mais, né? Lá derrubaram uxizeiro, derrubaram copaíba, jutaí
e tudo que era alimentação das caças. Aí como não tem, afugenta
porque não tem onde ela se alimentar. A gente sente porque quem
fica na comunidade vai caçar. Diz a modo, eu vou ali no pé do uxizeiro
onde eu costumava esperar. Aí chego lá e a mineração mandou
derrubar. Eu vou sentir aqui, os bichos não vão mais comer lá debaixo.
Vai espantar a caça porque eles vão fazer zoada e as caças vão
embora. Eles vão desmatar as copaibeiras, os patauás, cumarus, esse
negócio que a gente tira para fazer as casas da gente, a itaúba. Tudo
isso eles vão jogar. Eles passaram de carro por cima de um veado que
eles mataram... Eles não têm pena. (Informação verbal).
Sobre os impactos negativos sobre o extrativismo e a caça, um morador conta sua experiência
para ilustrar o cenário que vislumbra, caso a ZCO venha a ser minerada:
Olha, onde eles estavam trabalhando, na Serra do Peixinho [...] eu fui
tirar copaíba, não ouvi mais macaco gritar, eu não vi um pássaro! [...].
Agora, aquela gritaria daqueles homens, dentro do mato amedronta!
Igualmente um de nós, se chegar um bicho aqui, nós vamos correr!
Nós não temos como enfrentar! E assim é o bicho do mato. Eles
também procuram um lugar para ir embora. Uns anos atrás, em 2009,
2010, isso aí era soturno, não tinha nada de zoada. Era tudo calmo!
[...]. Eu ia nessa estrada deles, aí, que arreia bem ali [...]. Lá na
estrada, logo antes de chegar na serra, eu matava a caça e vinha
embora tranquilo. Matava três, quatros caititus, botava no sal e fazia
meu trabalho. Tinha muito macaco, lembro de jabuti, aquele que tem
as pernas mais curtas. Mas hoje, eu ando o dia inteiro e não trago
nada! Estou lhe dizendo, não trago nadinha [...]. Cadê a copaíba?
Estão acabando e vão acabar! Cadê o breu? Cadê a jutaicica? Cadê
o cipó? Aquele que mora lá em cima não vai ter o mato mais para
cuidar. É o jeito mesmo ele morrer. Eu já vi os lavrados que eles fazem
ali, lá dentro da mineração. Acabou tudo! Agora já vem uma empresa
lá de baixo e eles tiram madeira e fazem o quê? Era para eles tirarem
a madeira e entregar para nós fazermos nossas casas. Se nós
quisermos tem que meter a mão no bolso para comprar um imóvel,
que ela já levou daqui. (Informação verbal).
Para os comunitários de Mãe Cué, os prejuízos econômicos poderiam ser amenizados se a
MRN se mostrasse mais sensível à sua dependência dos recursos naturais: “A respeito da
mineradora, se ela abrisse esse espaço para todos nós, nós estávamos muito bem. Não
existia a falta de condição” (informação verbal). Diante do cenário de possível escassez ou
até esgotamento de recursos naturais tradicionalmente usados pelos quilombolas, eles
demandam outras oportunidades de trabalho e renda, em contrapartida.
Não entendo por que a pessoa não diga assim: “Nós damos emprego
para vocês”. Eu nunca trabalhei lá, eu botei meu nome lá já vai fazer
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ano. Depois de amanhã já é 2017, nunca chegou o chamado para
mim, nunca. O cara se inscreve e [a MRN] pega outro lá de baixo e
esquece o Mãe Cué. Daqui só trabalhou quatro pessoas. E aí?! Por
que ele faz isso conosco? Pega das outras comunidades, mas do Mãe
Cué ele não pega. Inscreveu, mas não pegou. Por que eles querem
fazer isso? O que que tem dentro do Mãe Cué? E, por fim, nós
apoiamos a mineração, chegou na hora eles não quiseram dar
emprego. Aí eu entendi como é que corre a lei e eu tomei para mim
que eu estava errado. Isso aí é um veneno para nós. Se eles quiserem
mandar tacar fogo aqui em nós, eles tacam. A mineração é poderosa
e nós não somos. Nós não chegamos nem ao ponto do que eles são.
O pau grande que quebra o miúdo, não é o miúdo que quebra o
grande. (Informação verbal).
As questões acima foram apontadas pelos comunitários do sexo masculino, conforme a
dinâmica de trabalho adotada na reunião geral do ECQ. As mulheres, por sua vez, levantaram
uma série de possíveis impactos da exploração dos platôs da ZCO, com foco especial nas
áreas de moradia da comunidade. Seus apontamentos vão desde a poluição e a perturbação
de espaços de uso diário – “nós tomamos banho no igarapé limpo. A zoada deles é para lá.
Eles vão, por exemplo, tirar esse platô e aí, esse igarapé vai injuriar. Nós não vamos mais
tomar banho nesse igarapé. Vai enfeiar essa água daí tudo” (informação verbal) – até
problemas sociais que possam ocorrer na área, a exemplo do que já se passa rio abaixo:
aumento do uso de drogas e álcool, prostituição, evasão escolar, desagregação familiar e
outros. Nesse sentido, a chegada de trabalhadores de diversos lugares e seus modos de vida
são as principais fontes de preocupação, tomando-se por base os impactos já sofridos por
comunidades mais próximas a Porto Trombetas.
De primeiro não tinha nada de brega, quando essa gente ainda não
existia. Daí eles vêm para cá, vão fazer as coisas deles. Esses
alojamentos vão ser zoada e, na hora que a gente querer dormir aqui
na casa da gente aí, já fica ruim com a zoada que vem de lá, fica
perturbando a gente [...]. Olha, quando começou a fazer essa pesquisa
[EIA], foi sete [homens] para lá fazer exame. Aí, vinha uma balsa
grande para ficar bem ali naquela ponta dali. Dependia da
[autorização] da comunidade de Mãe Cué para essa balsa subir. Ia ter
droga, bebida, por isso que nós não quisemos essa balsa aqui. Vai ter
álcool, drogas. Esses jovens têm uns que já tão desistindo do estudo,
avalia se a mineração vier para aí. Nunca mais eles vão pisar na porta
de escola. Muita gente ficou brava porque ia vender farinha lá, mas
nós não deixemos porque ia sujar o rio. O Jonas disse que ia ter
mulher largando seus maridos, homens largando suas mulheres e por
isso que nós não concordamos. (Informação verbal).
Especificamente sobre a proposta de instalar uma balsa próximo à comunidade para abrigar
os trabalhadores responsáveis pelas pesquisas do EIA da ZCO, as mulheres explicaram que
a negativa da comunidade procurou evitar, entre outros, riscos de prostituição e ocorrência de
gravidez e DST entre as jovens da comunidade, devido à previsão de circulação de pessoas
estranhas na área.
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Ainda com relação às pesquisas de detalhamento geológico e ao EIA da ZCO, desenvolvidos
nas áreas em 2016, após a paralisação dos mesmo desde 2012, os moradores concordaram
que trouxeram e continuam trazendo prejuízos.
Várias equipes... E eu vou dizer para senhora que todo mês vem um
grupo fazer essas coisas. 2014 isso aconteceu bastante. 2015
paralisaram, depois liberaram de novo e tornaram a interromper. Essa
pesquisa aí está afugentando [a caça e pescados] com certeza. Eles
entram na rede, põem a marcação e jogam de novo, aí elas [animais]
vão embora. Mas esse negócio é complicado porque depois vem outro
com a “planta molhada” e vai dizer que nada disso está acontecendo.
Depois, vem outro estudo e vai dizer que está tudo bem, que está tudo
do jeito que era. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que esse
ano a desova deu 250 covas e antigamente você não conseguia nem
conferir. (Informação verbal).
As mulheres, ainda, deixaram claro que não creem nas promessas de geração de emprego e
renda na comunidade, principalmente para elas mesmas: “Isso não vai ser bom. Era para eles
darem trabalho para o pessoal da comunidade. Eles dão para os de fora. É uma dificuldade
para uma mulher daqui pegar um trabalho, tem que fazer treinamento para poder pegar um
trabalho. Para os homens também é a mesma coisa” (informação verbal). Acrescentam que,
mesmo que haja postos de trabalho para os homens, a situação das famílias tende a piorar,
porque os ganhos com o trabalho na mineração não compensarão os prejuízos da vida
doméstica.
Quando eles foram trabalhar lá na pesquisa [EIA], eles vinham de 15
em 15 dias. Para mim era ruim, eu passava muita fome, já rezava para
ele vir embora. É muito ruim porque tem que pescar, tem que ir para o
mato caçar. Os meninos têm que estudar. Quando eles estão para lá
é muito ruim que a gente tem que carregar sozinhas as mandiocas.
Quando eles estão em casa, nós só fazemos descascar. Se a
mineração viesse para cá os homens iam ficar mais perto da
cachaça... Ainda mais esses homens que bebem a cachaça deles e
chegam em casa ainda querem dar na mulher. E ainda tem os homens
que iam querer gastar o dinheiro só na cachaça. Eu fico com medo de
ficar sozinha em casa porque tem homem que é muito enxerido.
Quando os homens bebem, eles são muito enxeridos. (Informação
verbal).
Na atividade do ECQ os comunitários de Mãe Cué também identificaram e prospectaram
impactos positivos da mineração na região, atualmente e em um futuro próximo em que possa
haver exploração da ZCO.
Em primeiro lugar, foram mencionados os projetos sociais e culturais patrocinados pela MRN
na comunidade, como o Projeto Quilombo, os cursos profissionalizantes do Pronatec
recentemente ofertados a dois moradores.
No meu caso, foi a partir da mineração que eu aprendi a operar
máquina. Quando eu trabalhei lá, eu tive oportunidade porque eu corri
atrás daquilo que eu queria. Com certeza. Traz trabalho para uns [...].
A mineração vem e traz os cursos, chamou o menino. Agora, isso é
um problema deles de ser eletricista, mecânico, aí ele não quis ir.
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Porque mesmo trabalhando na agricultura aqui, você não tem como
tirar dali. Você trabalha na sua plantação e a maioria estraga, pois
você não tem como explorar. (Informação verbal).
Outro aspecto positivo mencionado são a ajuda financeira para a realização da festa do Divino
Espírito Santo, as reformas e construções no centro comunitário. Sobre a aproximação de
trabalhadores a serviço da MRN na área da comunidade, as mulheres relataram como ponto
positivo a ajuda que eles lhes deram quando da ocorrência de emergências e na compra de
itens produzidos pelos comunitários.
Às vezes, quando acontecia algum acidente, as lanchas vinham e
levavam. Nesse lado era bom, eles ajudavam a levar as mulheres para
ter filho. Uma viagem, eles até levaram nós para festa. Por uma parte
fica ruim, por outra parte fica bom porque a gente pega as coisas e faz
e vende para lá. Lá em Trombetas só vende se fizer feira lá. Nós
fazemos farinha aqui e nós temos que vender lá para a cidade.
(Informação verbal).
Entretanto, percebem-se, no discurso das mulheres, interferências importantes na vida local,
considerando-se as assimetrias nas relações.
Tinham umas primas [mulheres que se prostituíam] que ficavam com
eles. Tinha um diabo de um homem de lá que era a fim de mim e eu
não gostava dele. Ele era muito enxerido. Está vindo muito homem da
cidade de Oxiriminá para cá. Da mineração não vem ninguém para cá.
A única falácia da mineração foi que falaram de mim com esse homem
da mineração, que a minha filha era dele. Mas eu nunca fiquei com
esse homem. Ele sempre me respeitou. Mas estava grande a história
de que eu estava com esse homem. Eu ia lá vender peixe para eles,
que eles estavam enjoados desses bandecos de carne todo dia, aí
eles pediam para gente fazer peixe e levar para eles. Eles me davam
esses bandecos todinhos. A única coisa que ele dizia era para não
jogar fora, para levar tudo de volta lá para eles, essas caixas de suco,
de iogurte, de bandeco. Tudo eles davam para gente. Eu nem ligo para
o que falavam porque eu sabia que não era verdade. Eles diziam para
a gente levar o peixe assado para eles lá. Eles não eram enxeridos!
Essa gente que fala. Quando a gente queria, a gente dava dinheiro
para eles comprarem as coisas na cidade para a gente. Era bom por
isso. (Informação verbal).
Em geral, observa-se que a comunidade de Mãe Cué, apesar dos impactos negativos do
empreendimento, apresenta, hoje, traços de dependência da MRN no que tange a serviços
básicos como saúde, por exemplo, haja vista a quase absoluta ausência do Estado.

Tabela 67: Matriz de impacto - Mãe Cué
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Muito Forte

Afugentamento da fauna

Muito Forte

Negativo

Muito Forte
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Agravamento de problemas sociais

Negativo

Muito Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Muito Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Muito Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Fraco

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Muito Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Muito Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Muito Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Muito Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Muito Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Muito Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Muito Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Fraco

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco
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Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Muito Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Muito Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Muito Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Muito Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Muito Forte
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12 SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Figura 147: Centro comunitário do Sagrado.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.
Denominação: Sagrado Coração de Jesus, comumente chamada apenas de Sagrado.
Segundo o Inventário Nacional de Referências Culturais, os moradores escolheram esse
nome, adotando o Sagrado Coração de Jesus como padroeiro, porque acreditam que Jesus
os havia ajudado a permanecer nas terras então ocupadas quando um suposto proprietário
se apresentou a fim de expulsá-los.
Localização e acesso: A comunidade Sagrado Coração de Jesus fica no TQ Alto Trombetas
I, próximo às comunidades de Mãe Cué e Tapagem. A área residencial alinha-se na margem
direita do rio Trombetas, e as casas se distribuem na área de terra firme entre o lago da
Tapaginha e o igarapé da Água Fria, no interior da Flona Saracá-Taquera. Há áreas de uso
reivindicadas pela comunidade dentro dos limites da Reserva Biológica do Rio Trombetas.
Distante 50,20 Km de Porto Trombetas (MRN, 2016), a comunidade é acessível unicamente
por via fluvial, em viagens de cerca de 12 horas partindo-se de Oriximiná. Em geral, os
moradores possuem embarcações de pequeno porte para uso individual e familiar, como
canoas, rabetas e bajaras, com as quais trafegam diariamente nos trechos na região. Alguns
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moradores possuem barcos, e a comunidade dispõe de uma lancha para uso comum,
sobretudo em casos de emergências médicas.
Figura 148: Vista do Sagrado.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.
Situação fundiária e sobreposições: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrange 61.211,96 ha
correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí. A sede e a área de moradia da
comunidade do Sagrado, propriamente, ficam em área sobreposta pela Flona SaracáTaquera, a qual integra uma porção territorial de 151.923ha que também apresenta
sobreposição com a Rebio Trombetas (área de uso reivindicada pelos moradores da
comunidade Tapagem e de todo o território), e é objeto de um processo de titulação que
tramita no Incra desde 2004 (processo nº 54100.002189/2004-16). A titulação dessa área em
terras federais impõe o enfretamento de uma questão delicada: a necessidade de revisão dos
limites das Unidades de Conservação criadas em terras secularmente ocupadas por
comunidades remanescentes de quilombos e atualmente geridas pelo ICMBio. Por tal razão,
a solução do procedimento de regularização fundiária do TQ tem sido postergada (assim como
foi postergada a publicação do RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar
a consenso, entre o Incra e o ICMBio, quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 36 famílias.
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2009

2011
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Fam. Hab. Fam.
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Fam.
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36

48

11

68

17

81

36

165

126
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Para 2016, na comunidade do Sagrado Coração de Jesus, o número de 36 famílias foi
indicado por liderança comunitária consultada nas pesquisas de campo do ECQ e o número
de habitantes foi estimado considerando-se a média de 4,6 indivíduos por família, deduzida
dos levantamentos dos anos anteriores. Nota-se que o número atual de famílias na
comunidade é o mesmo de 2006 (MMA, 2006) – também indicado pelo Relatório
Antropológico do TQ, feito pelo Incra (s/d) –, mas elas cresceram em sua composição na
média de 1,1 indivíduos por família, comparando-se com aquele ano.
Nos levantamentos realizados pela STCP de 2009 a 2014, observa-se o registro de um
número reduzido de famílias: menos de um terço do indicado em 2006 e 2016, nos anos de
2009 a e 2011, e quase metade em 2014.
No que tange à composição da população local, em 2006, 62,1% dos comunitários eram
originários da própria localidade e o restante provinha, na maioria, de outras comunidades
quilombolas situadas no rio Trombetas.
A comunidade da Tapagem apresenta um percentual de 13,8% dos
comunitários e a comunidade Cachoeira Porteira, um percentual de
6,9% dos comunitários. O percentual de 6,9% também foi registrado
para os comunitários oriundos do Lago do Jacaré. O restante das
comunidades de origem citadas como Abuí e Mãe Cué e o Estado da
Bahia, representa cada uma 3,4% totalizando 10,2% dos comunitários.
(MMA, 2006, p.109).
Histórico de ocupação: A ocupação do Sagrado Coração de Jesus, como das demais
comunidades do TQ Alto Trombetas I, remonta ao século XIX, quando os negros que fugiam
da escravidão das fazendas do Baixo Amazonas e arredores de Belém se refugiavam em
núcleos de resistências nomeados mocambos no alto curso do rio Trombetas. Dessas
aglomerações surgiram povoados que, posteriormente, vieram a integrar os territórios
autodenominados quilombolas em Oriximiná, dentre eles o TQ Alto Trombetas.
Apesar de todas as comunidades do chamado Alto I compartilharem uma história comum ao
território, existem aspectos singulares na formação de cada uma delas, já que, com o tempo,
os maiores núcleos de povoamento foram se desmembrando e dando origem a novos
povoados. Esses, por sua vez, passaram a buscar formas autônomas de gestão, tendo em
vista as necessidades de serviços, infraestruturas e interlocução com a sociedade mais
abrangente a fim de se fazer garantir direitos da população local.
O estopim dos processos de organização política dos povoamentos negros foi o deslocamento
forçado de dezenas de famílias que viviam no entorno do lago do Jacaré, por causa da criação
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da Rebio Trombetas. Rosinéia Silvério narrou em entrevista ao ECQ as memórias que guarda
acerca da ação do IBDF naquela época:
Lá no Lago do Jacaré era um movimento igual como está aqui. Lá não
era sozinho [vazio], não. Lá tinha morador. Jogaram o pessoal de lá,
espalharam a turma do Jacaré. Eles moravam lá, eles nasceram, tem
gente que nasceu e se criou lá, como meu marido, a minha sogra, um
bocado de gente. Basta dizer que tinha mais gente que aqui [...]. O
meu marido é de lá do Jacaré, aí quando nós nos juntamos, nós ainda
fomos para lá, vivemos uns dias. Como o Ibama [então IBDF] se
chegou para lá e jogou o pessoal, diz que deram um bocadinho de
dinheiro, que não dava para sair de lá. (Informação verbal).
As famílias expulsas migraram, principalmente, para a Tapagem e o Abuí. Com o crescimento
populacional nessas localidades e o consequente aumento da pressão sobre recursos
naturais aí disponíveis, e diante das crescentes demandas dos moradores, a redistribuição
espacial das famílias se deu em paralelo à reorganização política local, estimulada pela Igreja
Católica e pelo movimento quilombola que se instituiria em Oriximiná, na década de 1980.
Nesse contexto, a formação do Sagrado Coração de Jesus, especificamente, remete à
comunidade da Tapagem. De acordo com pesquisa histórica de Funes, “Sagrado surgiu como
uma extensão da Tapagem. Consequência natural do processo de deslocamento das
pessoas, na busca de novos espaços para o trabalho. Ali vamos encontrar moradores,
descendentes dos mocambeiros vindos das áreas da Cachoeira Porteira” (Funes, 2000, p.
23). Tal afirmação foi corroborada por moradores entrevistados no âmbito do ECQ, em
dezembro de 2016, entre os quais Rosinéia Silvério: “Tudo isso era Tapagem. Esse rio aqui,
até aquela boca do [igarapé] Água Fria, se chamava Tapagem. Com o passar do tempo, há
uns 20 anos atrás foi que começou a espalhar as comunidades” (informação verbal).
O Relatório Antropológico do TQ Alto Trombetas I chama atenção de que “é fundamental
compreender o sentido da palavra ‘comunidade’ para os quilombolas do Trombetas para
entendermos sua formação” (Incra, s/d, p. 27) e reproduz um depoimento eloquente do
quilombola Rui Brasil Rocha sobre o assunto.
A Tapagem foi a primeira comunidade fundada aqui, que primeiro o
padre vinha direto pra cá e vinha gente até do Jamari pra cá pra
mandar batizar um filho. Aí depois devidamente à distância, aí o
pessoal foram dividir. Que a comunidade do Sagrado quem fundou foi
esse homem aqui [aponta para Ornélio Corrêa da Natividade,
conhecido por Nilo Colé, 72 anos]. Ele foi o cabeça (...) Foi fundado é
uma maneira de dizer porque o pessoal considera comunidade se tem
uma igreja. Daí o nome comunidade porque é ligado a uma igreja, tem
o movimento da igreja. Mas na verdade eles já existiam lá anos e anos
só que não era reconhecido como comunidade. Já existiam há muito
tempo só que eles eram considerados como Tapagem. Quando foi em
85 nós resolvemos dividir pra que cada tivesse seu nome. Então foi aí
que surgiu o nome Sagrado Coração Jesus (...) Comunidade aqui
significa igreja. ‘Fulano fundou a comunidade’, quer dizer foi quando
começou o movimento religioso nessa época, mas eles já existiam.
(Incra, s/d, p. 27).
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O Inventário de Referências Culturais dos Quilombos de Oriximiná, no que se refere à história
local, conta que a instalação da comunidade se deu em disputa com um sujeito que alegava
ser proprietário das terras ocupadas pelos negros.
Nós passamos essa comunidade aqui pra baixo porque tem um
senhor lá na cachoeira que ele veio, comprou um lugar do meu irmão,
e aí ele andava falando que ia tomar de mansinho. Ele plantava um
capim, nós arrancava, até que nós conseguimos, ficamos com o
terreno. Aí também ele se desgostou. Aí foi embora, porque a terra é
nossa. Nós nascemos e nos criamos aqui. E foi assim que começou,
e agora nós fazemos a nossa celebração todo tempo aí. Nossa
capelinha ainda é o Sagrado Coração de Jesus. (Iphan, 2014, F1-1,
A3, p. 39).
Fica claro que, embora a ocupação territorial da área do Sagrado Coração de Jesus seja mais
antiga, a instituição formal da comunidade só ocorreu em 1985, com apoio da Igreja Católica.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1976
1979
1985
1985
1989
1989
2003
2004
2012
14/02/2017

Evento
Formação dos mocambos do Alto Trombetas.
Construção do núcleo urbano de Porto Trombetas (MRN, 2017).
Criação da Rebio, com expulsão de famílias do lago do Jacaré.
Instalação de postos de fiscalização do IBDF limitando o acesso à Rebio.
Fundação oficial da comunidade Sagrado Coração de Jesus.
Criação da Flona Saracá-Taquera.
Fundação da Arqmo.
Titulação de parte do território Alto Trombetas I pelo Iterpa.
Abertura do processo nº 54100.002189/2004-16 junto ao Incra para
regularização fundiária do TQ.
Retificação do título do território Alto Trombetas pelo Iterpa.
Publicação do RTID do TQ Alto Trombetas I no Diário Oficial.

Organização social e política: A comunidade do Sagrado Coração de Jesus conta com uma
coordenação local responsável pela representação dos interesses dos moradores perante
associações locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem
à comunidade. A coordenação, atualmente, está delegada à moradora Graciete Silvério.
No plano do território, a comunidade está articulada politicamente com a Associação Mãe
Domingas, filiada à Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná –
Arqmo, que representa o conjunto de comunidades quilombolas do município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de ONGs, tais
como a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP), que assessora a Associação Mãe
Domingas em diversas situações.
Infraestrutura: A infraestrutura da comunidade do Sagrado segue o padrão geral das
comunidades do TQ Alto Trombetas I. Apesar de contar com espaços de uso coletivo
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instalados no centro comunitário, sua situação é precária em termos de serviços e condições
de moradia.
As construções residenciais têm, na maioria, estrutura em madeira com piso de cimento ou
barro batido e cobertura de telhas de amianto ou palhas, em maior número, ou telhas de barro,
em poucos casos.
O centro comunitário é formado por um barracão e uma cozinha comunitárias, além de igrejas
evangélica e católica, esta última dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, feita em alvenaria.
Nas imediações do centro encontra-se o antigo prédio em alvenaria da escola Raimundo
Vieira, atualmente funcionando na comunidade Tapagem.
Os caminhos de acesso às residências e aos pontos de referência da comunidade são de
chão batido. Para chegar a outras comunidades, a navegação pelos rios e lagos é a única
opção, a ser feita em embarcações particulares, normalmente de pequeno porte, ou na lancha
da comunidade. No percurso pelo rio Trombetas, acima e abaixo do Sagrado Coração de
Jesus, há dois postos de fiscalização do ICMBio, aos quais os quilombolas devem se
apresentar, obrigatoriamente, por se tratar Unidades de Conservação.
A única fonte de água para consumo é o rio. De acordo com levantamentos anteriores, sua
qualidade era “ótima” (MMA, 2006, p. 207) e “metade das residências não utiliza nenhum
tratamento para melhorar a qualidade da mesma” (STCP, 2014).
Em relação aos resíduos e dejetos, também não há serviços de tratamento. O lixo é queimado.
Os dejetos humanos são lançados em buracos cavados nas instalações sanitárias e em valas,
(STCP, 2014).
Para acesso à energia elétrica, as edificações dependem de geradores movidos a óleo diesel.
Algumas residências possuem o próprio gerador, e existe um, pertencente à comunidade, que
atende outras casas. “No entanto, há residências sem acesso ao recurso”, como notou STCP
(2014, p. 4.14).
A comunidade não dispõe de meios de comunicação, já que não há sinal de operadoras de
telefonia, da mesma forma como registrado dez anos atrás (MMA, 2006). Para contato com o
exterior, alguns poucos moradores possuem aparelho de telefone celular, que usam quando
vão a Porto Trombetas ou Oriximiná. Atualmente, a base de fiscalização do ICMBio situada
no TQ também é um ponto importante de contato da comunidade com o exterior, pois o órgão
ajuda a transmitir recados.
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Figura 149: Vista interna do barracão
comunitário do Sagrado.

Figura 150 Vista interna do barracão
comunitário do Sagrado.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.

Figura 151: Casa de farinha no Sagrado.

Figura 152: Residência no Sagrado.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.

Foto: Juliana Fidélis, 10/12/2016.
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Energia

Gerador
comunitário
e geradores
próprios em
algumas
residências.

Lixo

Água

Queimado. Não possui
sistema de
tratamento e
abastecimento.
A água é
retirada
diretamente do
rio.

Escola

ACS

Não
possui.
Frequenta
a escola
da
Tapagem.

Não
possui.

Comunicação

Não possui
sinal de
telefonia ou
internet.

Centro
comunitário

Barracão e
cozinha
comunitária;
capela
católica;
templo
evangélico
situado entre
Sagrado e
Mãe Cué.

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Campo
de
futebol.

Lancha.

Não possui.

483

Educação: Apesar de existir um edifício em alvenaria instalado nas imediações do centro
comunitário do Sagrado Coração de Jesus, cujo destino original era o de abrigar uma escola,
o mesmo encontra-se desativado. Os estudantes da comunidade têm aulas na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Raimundo Vieira, na Tapagem, para onde se deslocam em
barcos do transporte escolar mantidos pela prefeitura de Oriximiná.
Atualmente, a escola Raimundo Vieira oferece turmas de educação infantil e nível
fundamental, do 1º ao 9º ano, para crianças e adolescentes do Sagrado, de Mãe Cué e da
própria Tapagem. No entanto, antes de se tornar uma escola-polo da região, cada uma dessas
comunidades contava com a própria escola, mas. Para os moradores mais idosos, a educação
melhorou sensivelmente na região: “Quando eu estudava aqui só tinha a quarta série.... E
antigamente nem tinha professor para isso. Só era até a quarta série e pronto. E agora não,
o aluno consegue chegar até no ensino fundamental” (informação verbal). Outros moradores,
como Marinete Silvério, avaliam que a reunião de todos os alunos na Tapagem trouxe
vantagens e desvantagens.
A escola de ensino fundamental é na Tapagem, é a Raimundo Viera.
Antes tinha uma escolinha lá no Mãe Cué, tinha uma aqui e tinha lá na
Tapagem. Essa daqui era Santa Maria, lá do Mãe Cué era São
Raimundo, Tapagem era São Sebastião. Como juntou para ficar só um
polo, ai ficou já Raimundo Vieira dos Santos, em 2009 [...]. Numa parte
ficou ruim; em certas relações melhorou, porque antes não tinha uma
estrutura que hoje tem. Antigamente, quando as escolinhas
funcionavam aqui nas comunidades não tinha várias coisas que hoje
tem, como um certo lazer. Para nós, aqui, ficou mais difícil para uma
criança de cinco anos sair daqui para ir para lá [...] as revoluções são
maiores, os conflitos também aumentam, as intrigas de rapazes com
outros rapazes, porque vem de uma comunidade e vem da outra e se
juntam. Mas, em certos pontos, foi melhor porque tem uma estrutura
melhor, que antigamente não tinha. Agora a gente olha aquelas salas,
tem tanto do brinquedo, tanta da coisa para desenvolver, antes não
tinha. Antes, quando tinha a escolinha, também, o aluno tinha que ir
por terra ou botar o remo n’água para ir. Hoje já não, hoje já temos o
transporte. Só o que ficou ruim é a distância, que a gente tem que se
deslocar, mas em outras coisas melhorou. (Informação verbal).
A maior insatisfação resta, hoje, sobre o fato de não haver ensino de nível médio na região,
levando os jovens que desejem continuar os estudos a migrarem para Oriximiná. Em 2014, a
escola Raimundo Vieira ofereceu classe de ensino médio na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (EJA), mas não chegou a atender a comunitários do Sagrado (STCP, 2014)
Saúde: A comunidade não possui unidade de saúde, nem Agente Comunitário de Saúde.
Quando os moradores necessitam de atendimento médico, deslocam-se a Oriximiná, uma vez
que declaram ter acesso restrito ao hospital e ao ambulatório da MRN. Conforme dizem, o
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hospital da empresa só os atende em casos de emergência, já que não são cadastrados, e o
ambulatório não os recebe.
O cadastro a que se referem os comunitários é um benefício que a MRN disponibiliza, em
regra, para funcionários e seus dependentes, e que se estende a quilombolas de Boa Vista e
Moura, mas não àqueles que provêm de outras comunidades.
Só uns que têm um pai para lá, algum parente, que pode ser
cadastrado. O Orivan, ele é pai da [Amanda], ele é cadastrado, ele
pode cadastrar ela lá, eu não posso porque eu não sou de lá, mas ele
pode. Ele quer que cadastre ela lá, porque ele é cadastrado, ele é pai
dela, por isso que ela pode ser cadastrada lá. (Informação verbal).
A respeito do direito de frequentar o hospital, não é clara para os quilombolas, de modo geral,
a abrangência da responsabilidade da mineradora para com o bem-estar das populações no
entorno do empreendimento. Na comunidade do Sagrado, também, os moradores são
insatisfeitos por não serem incluídos no cadastro.
Bom, nós aqui qualquer coisa nós corremos lá para a mineração. Teve
vez que já mandaram gente para baixo, para Oriximiná, porque não
teve atendimento aí por problema de não ser cadastrado. Eu fui lá,
cheguei lá na sala com uma mulher lá e falei para ela: Escute, porque
fazem tanta reunião lá na nossa comunidade e... quando chega aqui
para se tratar não deixam nós subir porque nós não somos cadastrado.
Será que é só as pessoas que são cadastradas que têm o direito na
saúde? Os que não são cadastrados não têm o direito à saúde?
(Informação verbal).
Mesmo com todas as críticas, nos casos de emergência e parto, o atendimento no hospital de
Porto Trombetas é considerado muito importante para os moradores locais, conforme afirma
Jarliane Estévan: “De emergência, eles atendem muito...igualmente” (informação verbal). A
facilidade que o hospital propicia tem relação com a diminuição do número de partos feitos
em casa, na comunidade. Consequentemente, também se reflete no diminuto número de
mulheres que exercem o ofício de partejar, em toda a região do Trombetas. Nas memórias de
Carolina Santos, as parteiras eram essenciais nas comunidades quilombolas:
Só pano. Para pegar a criança, lavava, cortava, pesava. Hoje em dia
não, se não for para o hospital... A minha mãe era parteira, a minha
madrasta também era. Hoje em dia, se não ser no hospital, elas não
têm mais filho. É por isso que gente de outro tempo durava, durava
porque tinha cuidado. Antigamente era tudo com parteira, não era
nada de doutor. Porque com a parteira, ela está pela disposição da
criança, fazer a abertura dele. O doutor, ele vai na marra, não é não.
A criança... é a criança na barriga da gente, ele mesmo faz a abertura
dele, ele tira a criança na marra. É por isso que tem muita mulher
desnorteada disso, ficam aumentando as mulheres. Que é a criança
mesmo que aumenta a mulher. Olha, aqui tem uma história. Tinha um
homem, que tinha uma mulher. Quando a mulher dele tinha filho, ele
largava. Quando foi um dia, apareceu um velho e disse: “Ô meu amigo,
485

você está tão triste, por quê”? “Porque eu já vou deixar minha mulher,
que ela já vai ganhar criança”. “Ô, meu amigo, deixe de pensar
besteira, agarre essa pedra, jogue ali na água”. Ele viu a abertura que
a pedra fez na água. “Topou, você enxergou? Olha, a água uniu, pois
olha, o mesmo é a mulher. Ela tem o filho dela e depois ela vai, vai,
depois está no normal dela”. O médico espatifa logo na marra para
aquela criança varar. (Informação verbal).
Outra referência de serviço de saúde na comunidade é o projeto Quilombo, executado pela
Fundação Esperança com financiamento da MRN que atende os quilombolas do TQ Alto
Trombetas I e da Cachoeira Porteira uma por vez por mês, na Tapagem. Relatam os
comunitários que conseguem fazer consultas clínicas mediante a obtenção de senhas
previamente disponibilizadas, como afirma Rosinete Silvério em entrevista: “Tem a Fundação
Esperança, que eles mandam todo mês, agora nós estamos aguardamos. Eles vêm dia 16,
aí ela [MRN] está ajudando” (informação verbal).
Dadas as condições gerais de saúde na comunidade, são frequentes as práticas baseadas
no uso de chás, infusões, xaropes, garrafadas, pomadas e outros itens preparados com ervas,
cipós e seivas vegetais, como, por exemplo: leite do amapá, anador, batatão, boldo, canaficha, carapanaúba, capim-cheiroso, capim-santo, cidreira, estoraque, jambu, japana,
manjericão, mangarataia, mastruz, mucuracaá, pau-de-angola, peão-roxo, preciosa, folha de
ananás, quina, quinarana, saratudo, sacaca (casca, folha), saracura, sene e timbó.
Marcos naturais da comunidade: Entre os marcos naturais mais importantes para a
população local estão o rio Trombetas e seus afluentes, lagos, igarapés igapós, furos
(atalhos), pontas, bocas e cabeceiras d’água, além da praia do Tabuleiro.
Os lagos mais citados são: lago do Macaco, lago do Macaquinho, lago do Padre, lago do Alho,
lago do Rafael, lago do Arrozal, lago do Ansioso, lago do Silveira, lago Tapaginha, lago do
Abuizinho, lago Macaxeira, lago Preguiça, lago do Velhada, lago Farias e lago Jacaré. Sobre
este último, Carolina Maria Santos rememora:
O lago do Jacaré era o nosso futuro. De verão se mantinha com algum
pirarucu, algum bichinho de casco, trocando, vendendo até... para
comprar aquele açúcar, para comer. Quando não, era feito roçado,
plantado cana. Quando era de manhã, para fazer algum cafezinho,
espremia aquele caldo, botava na chocolateira e tomava. Esse era o
futuro dos velhados, esse Jacaré é muito velho. Era o consumo dos
velhados. Nessa área não aparecia regatão, não aparecia nada.
Camarada que queria comprar sua despedida, voltava, pegava
arrumava sua canoa, botava a torda e ia esbarrar no porto da cidade.
Comprava aquela remanescênciazinha bolava e cho, cho, cho, vinha
esbarrar na sua casa. Você tinha que botar seu remo na água, dois,
três, quatro dias chegava na cidade. Remando. Quando dava, assim,
muito feio, um vento forte, vamos parar. Encostava na beira, lá fazia
seu almoçozinho, almoçava. Acabava de almoçar, atava sua redinha.
Já parou...vamos embora. Cho, Cho, Cho, viajando de canoa até no
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porto da cidade, para vender a sua remascênciazinha, agora ia
comprar a sua despesa para levar para sua casa. (Informação verbal).
Já os igarapés Grande, Candeeiro, Preto, Marcolino e das Velhas são apontados como os
mais utilizados pela população local.
As pontas são: Última Ponta, Baixa da égua, Cuatá, Tigre, Abelardo, Anta, Tiririca, Serra
Grande e Serrinha.
Também são referências as áreas de floresta densa, sobretudo as zonas de andirobais,
copaibais e castanhais, provindo destes últimos a principal fonte de renda da comunidade.
Marcos edificados da comunidade: Os marcos edificados que são referências da
comunidade são compostos pelo centro comunitário: barracão e cozinha comunitários,
utilizados como apoio logístico para as reuniões e encontros na comunidade; capela do
Sagrado Coração de Jesus; o campo de futebol; a casa de gerador; as palhocinhas –
pequenas construções de madeira e palhautilizadas para venda de comidas típicas nas
épocas de festa; as roças; estradas e ramais que conduzem às áreas de uso da comunidade;
e, por fim, as próprias habitações.
Outros pontos de referência: Fora da área da comunidade, há pontos de referência
importantes para sua população, entre os quais: a escola Raimundo Vieira localizada na
comunidade Tapagem; a igreja evangélica da comunidade Mãe Cué; as bases do ICMBio no
Tabuleiro e no lago Erepecu; a escola desativada; Porto Trombetas (em especial, o hospital
da MRN), e Oriximiná.
Atividades produtivas e renda: A maioria dos moradores do Sagrado Coração de Jesus vive
de agricultura, pesca, caça e extrativismo, principalmente de castanha-do-pará, como explica
uma quilombola:
[Os castanhais] lhe digo mesmo que é a única coisa importante para
nós. Talvez não fosse importante para nós se tivesse um emprego
para nós. Para todos os pais, que aqui tem muita gente que não é
estudado, como eu não sou. Naquela época a escola era muito difícil,
o que eu sei fazer é isso. Eu sei trabalhar na minha roça, sei trabalhar
com a castanha, capinar, isso eu sei fazer. Se tirar a castanha de nós,
acaba tudo para nós. (Informação verbal).
As pesquisas de campo do ECQ confirmam, ainda, a centralidade das práticas
agroextrativistas na economia local, conforme já fora demonstrado em um levantamento
socioeconômico realizado em 2014, quando 29,9% dos comunitários viviam de extrativismo,
pesca e agropecuária (STCP, 2014).
A agricultura segue o mesmo padrão descrito em 2006:
[...] 69% dos núcleos praticam agricultura somente com fins familiares
e outros 31%, além do uso familiar a utilizam também com fins
comerciais de pequena escala. Após a conversão da área utilizada
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para roçado em hectares (as respostas foram prestadas em Quadra,
Tarefa e Hectares), observou-se que a comunidade do Sagrado
Coração de Jesus utiliza aproximadamente 32,75 h de área para
roçado. Houve registro de 4 cabeças de gado nesta comunidade e 08
bodes. (MMA, 2006, p. 209).
Quanto às criações animais, notou-se no ECQ que a presença de galinhas, patos, bois,
carneiros e porcos cresceu em importância.
Os roçados são feitos segundo o método de corte e queima, mas as áreas de cultivo são
limitadas pelo ICMBio. O cultivo preponderante é a mandioca, plantada no verão e colhida no
inverno para a produção de farinha e inúmeros derivados.
Cultivares
Abacate
Abacaxi
Alfavaca
Araça
Banana
Batata
Cacau
Café
Caju
Cana
Cará
Cebola
Chicória
Couve
Cupuaçu
Goiaba
Graviola
Laranja
Limão
Macaxeira
Mamão
Mandioca
Mangarataia
Melancia
Milho
Pimenta
Pupunha
A caça é uma atividade que garante fonte de alimento conforme as tradições locais. Em 2006,
a média mensal de indivíduos abatidos por família era de 5,8. “No que se refere à quantidade
registrou-se um número de 104 indivíduos caçados por mês na área de utilização da
comunidade” (MMA, 2006, p. 210).
Contudo, a importância dessa atividade parece ter decaído diante das restrições de uso das
áreas das UCs, da presença vigilante do ICMBio e das penalidades aplicadas a quem
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transgride as leis ambientais. Ainda assim, há uma variedade de animais que são visados
para abate com vistas ao autoconsumo, aqui divididos em “bichos de pata”, “bichos de pena”
e “bichos de casco”, de acordo com a comum classificação nativa.
Animais
Anta
Caititu
Cotia
Cupido
Macaco

Qualidades

Caiarara
Aranha
Coatá
Guariba
Prego
Chuim

Paca
Porco
Queixada
Tatu
Veado

Bichos de pata
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Baixas e igarapés
Floresta
Roças e beiras de rios e igarapés
Várzea
Floresta
Floresta
Floresta
Igapó
Floresta
Floresta
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras, e pontas do rio.
Floresta
Floresta
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras
Próximo a árvores frutíferas

Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais
Arara
Cigana
Cujubim
Jacamim
Jacu
Juruti
Mauari
Mutum

Qualidades

Bichos de pena
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Árvores frutíferas
Igapó e beiras de lago
Cabeceiras
Nas árvores frutíferas do inverno
Na mata (açaizeiro, bacabeira).

Beira de água (rio, igarapés e
cabeceiras)
Tucano
Qualquer árvore frutífera, tanto de
igapó quanto de terra firme.
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse

Animais
Cabeçudo
Jaboti
Jacaré
Perema
Pitiú

Bichos de casco
Período
Qualidades
Vazante
Enchente

Ambiente de captura
Igarapé
Matas
Lagos, rios e igapós
Igarapé
Praias e igapós
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Tartaruga
Igapó
Tracajá
Igapó
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Comparando-se à caça, a pesca é fundamental para a subsistência das famílias. Conforme
registrado em 2006, “311 quilos de peixe [eram] extraídos semanalmente da região utilizada
pela comunidade demonstrando uma média de 13 quilos por semana por núcleo familiar”
(MMA, 2006, p. 209).
Há uma variedade de pescados à disposição da comunidade, e a pesca é praticada o ano
inteiro, muito embora seja mais produtiva no verão, quando a vazante represa os animais
aquáticos. Porém, também existem restrições relativas à pesca nas UCs, que afetam a
alimentação dos moradores, segundo eles: “Como eu estou dizendo para vocês, está difícil
que ninguém pode pescar” (informação verbal).
Dentre as técnicas de pesca apontadas pelos comunitários destacam-se duas: a primeira é a
confecção de bolinhas de farinha para pegar, com anzol, peixes como pacu e aracu; a
segunda é a pesca com arpão.
A primeira técnica é bastante utilizada para pescaria na beira dos rios e lagos, por homens,
mulheres e até crianças. Usa-se farinha de mandioca e água quente, como bem conta
Carolina Maria dos Santos: “Gostava de pescar aracu, eu escaldava aquela farinha, fazia
aquela isca, bolava bem e ia puxar aracu, na beira do rio” (informação verbal).
A pesca com arpão é utilizada especialmente para fisgar animais de grande porte como
pirarucu e peixe-boi. Os próprios comunitários confeccionam o arpão com um pedaço de
madeira roliça ao qual se prendem, em uma ponta, um pedaço de ferro, e em outra uma corda
que é presa na canoa. Sabendo onde são os locais preferidos de alimentação dos seus alvos,
o pescador se posiciona e aguarda até que apareçam; quando avista a presa, joga o arpão
nas costas do animal, de modo que ele fica preso no arpão e na canoa.

Animais

Qualidades

Acará

Preto
Tucunaré
Disco

Aruanã
Aracu

Arraia
Acari
Baruca

Branco
Bari
Pintado
Macaxeira
Casemiro

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lagos e rios
Lagos e rios
Lagos e rios
Lagos
Igapó
Igapó
Igapó
Igapó
Igapó
Lagos
Igarapé, igapó
Lagos
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Branquinha
Camunani
Canamorco
Cara-moló
Carauaçu
Charuto
Cujuba
Curimatá
Dourada
Filhote
Fura-calça
Jaraqui
Mafurá
Mandubé
Mapará
Matrinchã
Pacu

Cabeceiras e lagos
Cachoeira
Lagos
Lagos e rios
Lagos
Lagos
Lago (lama)
Igapó
Rio
Lagos grande
Lagos e rios
Lagos
Lago
Rio
Lagos
Igarapé e igapó
Anhanga
Lago, rio e igapó
Índio
Lagos e rios
Azeite
Igapó
Açu
Lagos e rios
Peixe-boi
Lagos e igapó
Peixe-cachorro
Lagos
Peixe-cana
Cachoeira
Piranha
Igapó e lago
Pirarara
Rio
Pirarucu
Lagos
Saúna
Rio e lago
Saranha
Lagos
Surubim
Lagos e rio
Tambaqui
Igapós e lagos
Tamuatá
Poços
Traíra
Lagos
Tucunaré
Lagos
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse
Dentre as atividades extrativistas, a coleta de castanha-do-pará foi indicada na pesquisa de
campo do ECQ como a principal fonte de renda, além de ser uma tradição local que envolve
famílias inteiras que chegam a passar em torno de quatro meses por ano nos castanhais.
Em relação ao extrativismo de produtos florestais (Gráfico 106),
observou-se que 88% dos comunitários que responderam à questão,
coletam castanha. Foi verificado nessa comunidade um percentual de
28% para o óleo de copaíba e 28% para o Açaí. A seguir observamse os cipós com 4% e o Breu com 4% e o óleo de Andiroba também
com 6,7%. O açaí aparece com 4,4% da preferência e o Ubim com
2,2%. (MMA, 2006, p. 209).
Como declarou uma moradora: “O nosso rio é rico, mas o principal para nós, acho que todos
nós gostamos, é a castanha” (informação verbal). A essa declaração um castanheiro retrucou
que “a questão não é de gostar, é necessidade. Para cá o meio de trabalho é castanha.
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Dinheiro, para gente conseguir, é uma época dessa, tirando castanha” (informação verbal). O
castanheiro Ocivano Silvério foi categórico ao afirmar o quanto o serviço é imprescindível para
a comunidade:
É, é muito importante. Porque, se não tivesse esse castanhal aqui,
muitas pessoas tinham que se deslocar daqui para bem longe, para
conseguir dinheiro, para conseguir trabalho. Uma época dessa é bom,
castanha é bom uma época dessa. A gente não precisa sair longe a
gente arruma dinheiro aqui mesmo. (Informação verbal).
Os castanhais mais importantes para os moradores do Sagrado, em termos de produtividade
e familiaridade, são relativamente próximos da comunidade: “Olha, começa desde aqui, Avó,
Farias e o Jacaré. E o principal para nós são esses três castanhais” (informação verbal).
O período de extração, segundo Rosinéia Silvério, se inicia em dezembro e vai até o mês de
julho: “Agora esse mês de dezembro já começa o período de juntar castanha, tem castanheira
que já começa a cair, a lavra vai até em julho, tem castanheira que até em julho está jogando
castanha” (informação verbal). Contudo, devido à proibição de uso da Rebio, o calendário de
coleta agora é determinado pelo ICMBio, no âmbito de um Termo de Compromisso que
autoriza e regular a entrada dos castanheiros na UC.
Se o Ibama abrir para entrada nos castanhais em fevereiro, nós
entramos em fevereiro. A passamos março, abril, maio, quatro meses.
Depois desses quatro meses o Ibama manda todos os castanheiros
saírem dos castanhais, mas ainda tem castanha. Em janeiro todo
mundo faz sua farinha e entra para o castanhal, só sai em maio, junho.
(Informação verbal).
Todavia, alguns castanheiros chamaram atenção para o fato de que nem sempre as safras
são produtivas e a renda advinda da comercialização da castanha não chega a suprir as
necessidades das famílias: “Às vezes é bom. Quando dá é bom, mas esse ano [2017] eu acho
que não vai ser nada bom. Não tem quase castanha” (informação verbal). Ainda, eles
alegaram que, com a proibição da entrada nos castanhais em épocas fora da safra, não
podem observar a evolução do ciclo produtivo das árvores. Além disso, a proibição de caça
na UC tem afetado a produtividade das árvores, por conta do crescimento de populações de
aves como a arara, que consomem a flor da castanheira, impedindo o nascimento dos frutos.
É o que alega Ocivano Silvério:
Está diminuindo, acho que devido aos animais, às aves que jogam a
maior parte dos ouricinhos pequenos. Aí esse ano acho que não vai
dar por causa disso. A gente entra dentro daquele Jacaré lá, mês de
maio, tem milhares de araras jogando os ouriços, os birros [...]. O
Ibama não deixa a gente entrar [...]. Elas tomam de conta mesmo e
acabam. Tinha castanheira aqui atrás de casa que tinha bem birro;
agora, se olhar, tem dois, três ouriços, elas acabaram. Jogaram
todinho embaixo, ainda verde, não consegue madurar. (Informação
verbal).
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A extração do óleo de castanha é uma prática que tem resistido ao tempo na comunidade.
Além da castanha-do-pará, outros gêneros florestais são extraídos para uso próprio e
comercialização: madeiras, cascas, resinas, óleos, sementes, palhas, cipós, talas e frutos
diversos para alimentação.
Espécies
Acariquacara
Angelim
Arari
Aroeira
Carvalheiro
Cedro
Cupiúba
Envira
Jacarandá
Itaúba
Louro
Maçaranduba
Mandioqueira
Marupazeira
Piquiá
Paxiuba
Samaumeira
Sucupira
Sucuruba
Tatapiririca
Tento
Virola

Espécies
Arumã
Buçu
Inajá
Jacitara
Saratudo
Timbó-titica
Ubim
Cipó-ambé

Espécies
Açaí
Bacaba
Bacuri

Madeiras
Finalidade
Produção de esteio
Construção de casa
Construção de casa, paredes
Lenha
Construção de mobiliário
Produção de tábuas
Construção de casas
Construção de mobiliário
Construção de embarcações,
produção de esteio
Construção de embarcações
Construção de pontes e batelão
Produção de tábuas
Produção de tábua
Construção de casa e embarcações
Produção de ripa
Produção de compensado
Produção de tábuas
Produção de tábuas e construção de
casa
Lenha
Produção de tábua

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e várzea

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Ambiente de extração
Artesanato
Várzea
Cobertura de casa
Terra firme
Artesanato, construção de casa, Terra firme
parede, cobertura de casa
Artesanato
Cabeceiras
Uso medicinal
Platôs
Artesanato
Terra firme
Artesanato
Rebio
Artesanato
Terra firme e várzea
Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Várzea e terra firme
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Buruti
Cacau
Caju-Açu
Castanha
Castanha-Sapucaia
Ingá
Mucajá
Pariri
Patauá
Piquiá
Puruí
Taperebá
Tucumã
Uxi

Baixas e beiras de igarapé
Varzea
Terra firme
Lago
Várzea e terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme

Espécies
Abota
Amapá
Andiroba
Breu

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Igapó
Uso medicinal e construção de
Terra firme
canoa/barcos

Carapanaúba
Copaíba

Uso medicinal
Uso medicinal

Terra firme
Igarapé

Quanto ao perfil ocupacional dos moradores do Sagrado Coração de Jesus, um levantamento
socioeconômico realizado em 2014 apontou que: 29,9% trabalhavam em atividades
extrativistas, pesca e agropecuária; 4,5% eram funcionários públicos; 3% eram empregados
em Porto Trombetas; 1,5% trabalham nas cooperativas da região. O restante da comunidade
dividia-se em: estudantes (38,8%), aposentados (7,5%) e donas de casa (9%) (STCP, 2014,
p. 4.45).
Em relação às ocupações na mineração, os moradores queixam-se da sazonalidade e da
escassez de vagas. Elas são caracterizadas essencialmente como bicos: “O emprego é só
mesmo quando tem um servicinho pra lá na Mineração, a gente sai daqui para ir fazer bico lá
na Mineração para comprar nossa despesa, para sobreviver aqui” (informação verbal). Os
moradores acrescentam que as vagas disponíveis para os quilombolas em Porto Trombetas
são para trabalhos e serviços gerais de capina, roça, faxina de residências e escritórios da
empresa. Dos empregados pela mineração, a maioria é do gênero masculino, como relata
Ocivano Silvério: “Praticamente os homens daqui vão para lá para a Mineração trabalhar.
Apenas nestes períodos que a gente não está para lá, porque está parado o serviço”
(informação verbal).
O ICMBio também foi apontado pela oferta de empregos temporários para os comunitários.
No entanto, os trabalhos são considerados arriscados, além de insuficientes.
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Aí vocês estão vendo... Olha, nosso emprego aqui não tem um
trabalho fixo para a gente trabalhar. Às vezes o Ibama pega. Outro dia
pegou meu filho, só três meses, trabalhou os três meses. Tem gente
que eles pegam, mas são aqueles contados. Olha agora, esse verão,
eles pegaram dois daqui, dessa comunidade. Um está no Ibama por
seis meses, aí, saindo esses seis meses, acabou. O meu passou três
meses, e é um serviço arriscado. Porque é para proibir a [captura de]
tartaruga, e às vezes tem tanta gente... Até tiro já saiu. Isso, para mim,
eu acho que é um arriscamento de vida. (Informação verbal).
Em relação à composição da renda da comunidade, foi destacada nas pesquisas de campo
do ECQ a importância dos recursos disponibilizados pelo governo federal, em especial por
meio do programa Bolsa Família: “É só, só. Esse programa de Bolsa Família que eles deram
para as mães, que graças a Deus que tem mãe que já baixa [para Oriximiná] para ir receber
esse dinheiro para comprar o alimento para comer” (informação verbal).
Principais referências culturais: A festa do Sagrado Coração de Jesus é reconhecida como
a principal expressão cultural da comunidade. Realizada anualmente no mês de junho, não
tem data certa para acontecer: “A festividade a gente faz todo tempo em junho [...]. Sempre
essa festa faz assim do sábado pro domingo, nunca dá na data certa. Agora parece que vai
sair pro dia 16, 17 de junho” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 31).
A festa é organizada pela coordenação junto com as famílias da comunidade, e recebe
contribuições da Prefeitura Municipal de Oriximiná – “dá sempre um boi pra gente, ajuda com
alimentação” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 31) – e da MRN, segundo Marinete Silvério.
A Mineração começou a doar para as comunidades tradicionais uma
importância de dois mil reais para investir na festa, nas tradições. Eles
aconselham que esse dinheiro é para investir na cultura, na festa
cultural. Aí, como a gente festeja na sexta, cultural, e, no sábado,
social, a gente compra alimentação, compramos um boi, nosso arroz,
nosso feijão, fazemos um jantar para o pessoal e um almoço, tudo é
doado. (Informação verbal).
Com as doações, os moradores preparam refeições coletivas para servir aos numerosos
convidados: “Vem muita gente de Oriximiná, Boa vista, da Cachoeira do Bacabal, Moura, vem
muita gente pra aí” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 31). Além disso, alguns comunitários vendem
variados tipos de iguarias (bolo, mingau, beijus) nas barraquinhas que eles mesmos
constroem para a festividade. Contudo, os organizadores da festa frisam que, antes da
chegada do IBDF na região, todas as doações para as festas eram feitas pelas famílias da
comunidade, as quais, hoje em dia, não têm mais condições de fazê-lo por conta das
restrições impostas pelos órgãos ambientais, que limitou a economia doméstica, deixando os
comunitários a depender das doações feitas pela MRN.
A festa tem uma programação intensa que faz convergir diversas práticas culturais da
comunidade para um único evento: procissão; círio; noite cultural; ladainha; apresentações de
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danças, algumas delas organizadas pelas comunidades vizinhas que vêm prestigiar a festa;
torneio de futebol, também com times de comunidades vizinhas; e partilha de refeições
comunitárias baseadas na culinária tradicional. Segundo Marinete Silvério, a última festa foi
animada e durou de sexta a segunda.
Sexta feira a gente fez a noite cultural. Foi eu que organizei com os
jovens da comunidade. Nós fizemos a noite cultural, fizemos jantar
para as pessoas, fizemos as representações, fizemos uma ladainha,
com a procissão do santo, fizemos o círio, fizemos a entrada do santo,
fizemos a ladainha, fizemos as apresentações de dança. É muita
dança! Ixi! É carimbo, era batuque, valsa, tudo quanto é dança, é
capoeira. As outras comunidades trazem as tradições deles. Mas foi
muito divertida a noite cultural da sexta-feira. Quando foi de manhã,
nós fizemos uma panelada de café, uma panelada de chá, a gente
dividiu o beiju, todo mundo tomou café. Isso já no sábado de manhã.
Depois do café, todo mundo foi para o torneio de bola e deixou a festa
virar. Muita gente, daqui, dali... A festa terminou na segunda feira, de
tarde. (Informação verbal).
As músicas que animam a festa na noite cultural são feitas pelos próprios moradores. A esse
respeito, o INRC informa:
[...] lá no Sagrado tem uma equipe. Tem agora o José Elias e tem o
Messias. Eles têm uma guitarra e um contrabaixo. Aí eles têm uns
tambores também que foram feitos pra isso. Aí tem a violinha. O meu
pai toca a violinha, ele sempre toca ela. E aí é só de pau e corda
mesmo, direto, até o dia clarear. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 6).
As ladainhas, antigamente dominadas pelos homens do território quilombola, atualmente são
entoadas por homens e mulheres para cumprir o rito da festa religiosa, mas, de acordo com
o próprio INRC, esse é um saber de um número cada vez menor de pessoas. Uma das
organizadoras da festa confirma:
O meu avô, ele rezava e batia no tambor. A gente já era acostumada
com aquela voz de homem, né, porque é mais os homens puxando as
ladainhas, aí quando uma mulher começou a entoar... Aquela voz de
mulher, eu achava estranho. Na ladainha tem a parte da mulher. O
homem inicia, diz aquelas coisas, aí que chega na parte da mulher. Já
essa senhora que fez a ladainha ano passado, ela iniciou desde o
começo, por isso achei estranho. (Informação verbal).
A culinária tradicional da comunidade valoriza alimentos como peixe frito em óleos vegetais –
entre os quais o óleo de castanha, extraído das sementes cozidas e raladas – , carne de caça
guisada no leite de castanha, ovo de quelônio, beiju, tapioca e bolinho de crueira, além da
farinha de mandioca. Desses itens, porém, o que se encontra nas festas de hoje em dia são
apenas os derivados da mandioca, conforme Marinete Silvério.
Nós fomos fazer um beiju, desse beiju d’água, olha não deu nem para
quem quis. Tinha o beiju e tinha o biscoito. Ninguém queria o biscoito,
só queriam beiju! Dona Célia pegava os pedaços de beiju, já quebrava
496

e levava para os músicos que vieram. Para agradar nós já dávamos
mais para eles do que para [quem era] de casa. É tão divertido quando
é assim. Eu estou querendo fazer um beiju, só que as folhas da
banana estão pequenas, devido ao verão. Aí, elas vão murchando, e,
agora, com as chuvas elas vão desenvolvendo. (Informação verbal).

Por fim, as histórias de encantados foram mencionadas no INRC como parte do repertório
cultural de Sagrado Coração de Jesus. O inventário reproduz relatos sobre a Matintaperera e
o Curupira, narrados pela moradora Raquel Pires. Sobre a Matintaperera, diz ela: “Bom,
aquela quando dá um grito, você se mija. Aquela quando ela dá um brado ‘oooohhhhh’...
Daneira, bicha perigosa! E é invisível, a gente não enxerga não!” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p.
59). E, sobre o Curupira:
Um compadre meu já me disse que o Curupira é um curumim, tipo um
curumim. Ela assobia e ela gosta de judiar das pessoas. Ela faz a
pessoa bilé, doida, se variar numa mata, ir atrás dela, tudo isso ela faz.
O mato não faz visagem? Que ele faz, e ele faz mesmo! Ainda mas
assim, no centro! Hum! O tio do Nilo aí, o Manoel Belardo trabalhava
aí no centro aí do Tiririca, aí pro Farias e ele tinha essa conversa com
essa tal de Curupira, de levar cachaça pra ela, e ele levava quando
ele ia pra lá trabalhar. E ele levava cachaça, chegava lá botava num
caco, de coisa de tauarizeiro com aquelas sapopemas grandes,
botava debaixo, ele arrumava o caco, derramava cachaça lá e ia
embora pro mato. Ela vinha, ele dizia que era ela que vinha beber.
(Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 60).
Conflitos socioambientais e outros: O ICMBio é frequentemente mencionado, inclusive
pelo nome de Ibama, pelos moradores do Sagrado Coração de Jesus como o cerne das
contendas e dos conflitos socioambientais que acontecem na comunidade. Há quem
reconheça a importância do órgão para a preservação da natureza, mas, de qualquer maneira,
sua atuação é alvo de mais críticas que reconhecimentos positivos.
Olha, o Ibama, uma parte ele é bom. Ele ajuda na preservação do meio
ambiente. Aí, por uma parte, se não tivesse o Ibama aqui muitas coisas
já tinham se acabado. Por outra parte, às vezes atrapalha. Aqui a
gente vive de caça e pesca, também, para manter a família. O alimento
daqui é esse, aí no momento desse eles pegam a gente, tiram tudo
que a gente tem, leva, ainda prende, às vezes pagam multa. As
pessoas vão pela necessidade, vão pela necessidade da gente aqui.
(Informação verbal).
Os maiores conflitos derivam das restrições de acesso e uso da Flona e da Rebio que,
conforme alegam os quilombolas, os privam de recursos de subsistência e impedem suas
práticas culturais tradicionais.
Todos aqui trabalham com roça. Difícil ter uma pessoa que não tenha
a sua roça. Aí, quando chega um tempo desse, ele faz a farinha e já
vai cortar castanha. Já é o nosso costume. Vocês não têm o costume
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de vocês? Assim é nós, aí se tirarem isso de nós, nós ficamos como?
(Informação verbal).
Relatam os comunitários que a produção de suprimentos a partir da mandioca tem diminuído
bastante a cada ano porque os roçados, além de terem tamanho limitado, não podem ser
abertos em áreas novas, de modo que a terra “não descansa”. Assim, sustentam que as
plantações de mandioca se tornaram insuficientes para suprir as demandas locais de farinha,
beiju e outros derivados que são a base da alimentação das famílias.
O Ibama está se chegando para cá para nossa melhora e para nossa
piora, porque não se pode mais procurar o que comer, que eles não
deixam. Se faz um roçado, para plantar uma roça, você tem que
primeiramente procurar com eles. Eles que vão dar o tamanho desse
roçado. Isso está bom para nós? (Informação verbal).
Nas pesquisas de campo do ECQ, os comunitários do Sagrado declararam-se amedrontados
pelo Ibama e disseram ser constantemente perquiridos por fiscais órgão sobre todas as
atividades que pretendem realizar, até mesmo quando vão à praia e precisam limpar o
cemitério da Tapagem no período de finados – o que consideram uma humilhação. Sentemse ainda mais indignados porque acreditam que os fiscais liberam a entrada de pessoas
estranhas nos locais em que eles, nativos do lugar, são proibidos de entrar.
O Ibama pega gente lá de baixo com lancha, com barco. Eles chegam
lá no tabuleiro, eles tomam banho, eles fazem o que eles querem, eles
levam peixe. Quando um de nós vai querer tomar um banho lá na praia
do Auerana, eles vão em cima de nós. Então era para eles zelarem o
tabuleiro. (Informação verbal).
Os moradores denunciam ações coercitivas e abuso de poder por parte de funcionários do
órgão ambiental como sinais de desvalorização e desrespeito à população quilombola.
Certo dia o homem encostou o casco e saltou para ir pescar. Eles
encostaram lá no casco, pegaram o revólver e detonaram o casco. O
casco ficou minado de bala. Eles vão em cima. Antigamente, a gente
não podia nem pescar do outro lado do lago que eles iam em cima.
Tudo isso eu sei. Agora, é bom? Nós estamos pegando um peixinho
para comer e ainda querem tomar a linha, tomar tudo de nós. E nós
não comemos? Nós não precisamos comer? Nós não precisamos
viver? Nós precisamos de tudo! É brincadeira pegar revólver e olha,
pá pá pá no casco da pessoa daquele lado. Isso é papel que se faz?
E pegaram esse estradão e foram embora. Eles foram secar o revólver
no casco do homem daquele lado. Isso está bom para nós? Para mim
não está. (Informação verbal).
Apreensões de veículos e de instrumentos de trabalho, multas, prisões e punições violentas
são os maiores temores declarados pelos quilombolas do Sagrado Coração de Jesus na
reunião geral do ECQ na comunidade.
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Das coisas que a gente tem eles tomam tudo. Como que vamos
conseguir ganhar esse dinheiro para pagar multa? De tudo que se tem
é canoa, é remo, é isso e aquilo, tudo eles tomam. Agora, além de
prender, ainda querem que pague multa. Como que vai fazer para
pagar, eles tomando de tudo? Eu não estou satisfeita, a pessoa que
dizer que mineração e IBAMA estão ajudando nós, eu não acho.
(Informação verbal).
Para exemplificar as atitudes que temem, narraram o caso recente de um morador que, por
ter matado um porco que atravessava o rio, teve a canoa e os instrumentos de pesca
apreendidos, além de ter recebido uma multa fixada no valor de R$ 8.000,00. Além disso,
conforme narraram, funcionários do ICMBio chegaram a jogar gasolina e queimar a carne do
animal abatido para que não fosse comida: “Ano passado os fiscais do Ibama queimaram a
comida que o meu irmão vinha trazendo.do mato, tinha matado um porco e quando chegou
no Ibama os fiscais jogaram gasolina na comida e tacaram fogo. Meu irmão trazia para comer
em casa e ficou sem comida naquele dia” (Informação verbal). Além do morador em questão,
que alega não ter oito mil reais para pagar em multa, todos na comunidade ficaram revoltados.
Além deles tomarem tudo que é da gente, eles ainda fizeram a gente
pagar multa. Ficou chato o negócio. Eles tomaram tudo, até o casco
que a gente estava eles resolveram tomar. Nós que dissemos que não
tinha como a gente andar e resolveram devolver, mas ficou como se
fosse deles. Tu achas que foi justo o que aconteceu? Para mim não,
nesse dia comi chibé, não tinha comida lá em casa. (Informação
verbal).
Por fim, afirmam que o ICMBio está errado ao apontar os quilombolas como responsáveis
pela diminuição da população de quelônios no rio Trombetas. Alegam que a transferência dos
ovos do local onde são depositados pelo animal para uma chocadeira faz com que os mesmos
apodreçam. De acordo Rosinéia Silvério, “a urina da tartaruga, onde ela desova – isso eu falei
para eles [ICMBio] – lá tem que nicar o ovo, porque aquela urina é o que conserva os ovos,
para poder os bichos saírem da casca. Aí eles tiram e levam para outra praia, para ninguém
ir mexer, e lá estraga muito” (informação verbal).
Possíveis impactos da Mineração na ZCO: De acordo com os comunitários de Sagrado
Coração de Jesus, a presença da MRN acarreta problemas de diversas ordens que não
dirimidos pelos investimentos que a empresa faz para a melhoria da qualidade de vida da
população local.
A começar pelas ações e pelos projetos de saúde desenvolvidos pela MRN, a percepção da
comunidade é ambivalente. Se, por um lado, há quem diga que “até foi uma benção” porque
“quando nós adoecemos é para onde a gente corre”, por outro percebe-se muita insatisfação
no que tange ao cadastro mantido pela empresa para atendimento no posto de saúde e no
hospital de Porto Trombetas. Como foi exposto no tópico referente à saúde neste relatório, o
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acesso àqueles espaços, fora de situações de emergência, é franqueado a quilombolas de
algumas comunidades em detrimento de outras, como é o caso do Sagrado, gerando fortes
sentimentos de exclusão e desvalorização.
[...] a gente vai daqui doente, chega lá e, se a gente estiver precisando
de uma cirurgia, eles não fazem logo a cirurgia. Eles jogam a gente lá
para Oriximiná e lá a gente se vira só, porque não somos cadastrados.
Por isso eu digo que ela não está fazendo nada de bom. É o que mais
nós necessitamos, é a saúde e a educação. [...]. É nesse ponto que
não está tendo atendimento para nós como era para ter porque não é
só cadastrado que tem direito à sua saúde (Informação verbal).
Uma moradora avaliou que “a comunidade vai ficando para trás das costas, a nossa saúde
vai ficando esquecida, o nosso atendimento vai ficando esquecido e nós estamos oprimidos
não só pela mineração, como pelo Ibama” (informação verbal). Desse modo, os comunitários
reunidos no ECQ emitiram a opinião de que a atuação da MRN “deixa a desejar” quando
comparada aos lucros que a empresa obtém por meio da exploração do minério nos territórios
pleiteados pelos quilombolas, trazendo pouco retorno à população que ali reside há décadas.
Declararam, ainda, que as atenções da mineradora para com o TQ Alto Trombetas I são muito
recentes e estariam apenas motivadas pelo interesse em apaziguar as relações com as
comunidades, que estariam tensionadas desde a abertura de um Inquérito Civil pelo Ministério
Público Federal, em 2012, cujo objeto eram as ações da empresa na ZCO, tendo em vista
que os antigos platôs estão prestes a se exaurir.
O que a mineração faz aqui? Em melhoria para nós, ela não faz
praticamente nada. A nosso favor ela não faz nada. Ela está dando
uns apoios agora. Nós observamos que é pelo estudo dela, que ela
está querendo a riqueza que tem da nossa terra. É esse o interesse
da mineração. Mas de dizer que ela está fazendo isso porque ela quer
ver o nosso bem, que ela luta por nós, não. Porque ela já está com
toda essa temporada implantada aí e nunca fez nada. Se a gente ia
para lá doente, eles não aceitavam a gente subir no hospital. Nós
nunca tivemos a oportunidade. Agora, como já está acabando o
minério de onde eles estão extraindo, e eles querem passar para cá,
eles estão adoçando, dando aquelas coisinhas básicas. (Informação
verbal).
Em relação à recente doação de bens que a empresa fez para a comunidade, no bojo de
negociações que têm sido encaminhadas desde 2014, os moradores também fizeram
ponderações ambivalentes. A saber, as referidas doações importaram aproximadamente 23
mil reais, segundo a coordenação local, investidos na compra de: um motor e acessórios para
a lancha comunitária; material de construção e acessórios para o barracão social; um freezer
e fogão para a cozinha comunitária. É certo que os benefícios são bem-vindos: “Ajuda... aqui
na comunidade. Como hoje, vai chegar um freezer, um fogão, tem várias coisas que eles
[MRN] estão ajudando, eu não tenho queixa”.
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No entanto, comunitários declararam desconfiança e receio do que move a empresa a fazer
tais contribuições, sobretudo quando avaliam a aparente desproporcionalidade entre o que
lhes é oferecido e os impactos do empreendimento na região. Em reunião do ECQ, sua
posição era de que, se fossem mais coesos e articulados, e não cedessem a interesses
individuais ou de pequenos grupos, a negociação poderia ser mais vantajosa para todos na
comunidade.
Ainda tem gente que diz que está bom, que a mineração está
ajudando. Está dando um negócio de cimento, coisas de casa, caixa
d’água, não sei o quê. Isso eles estão nos adoçando para poder
pisarem mais no nosso cangote. Porque já basta os apertos que eles
estão dando aqui para nós. Está bom, mineração? Está bom o quê?
Já deram cimento, já deram isso, já deram vinte e poucos mil reais,
mas não dão o dinheiro. Por que eles não dão o dinheiro? Porque o
dinheiro você pode pegar o dinheiro e comprar um gás, porque depois
eles não podem apurar [alegar]. E os troços que eles estão dando,
não. “Olha, está aqui um fogão, está aqui um freezer, está aqui isso
aqui eu dei e aqui eu vou acabar de massacrar vocês para deixarem
de ser besta”. Eu falo mesmo! É por isso que temos que ir lá perguntar
para eles por que é que é só cadastrado que tem direito a sua saúde.
Por que eles não atendem todo mundo? Ela [MRN] disse que aqui ela
espera do coordenador, que o coordenador tinha que pegar o nome
das famílias que moram aqui nesse meio e apresentar lá para eles
cadastrarem, para todos terem direito a subir para lá [HPTR] com seu
tratamento. E aqui ninguém liga para isso, só pedem jogo de camisa
e bola para jogar bola. Parece macaco se iludindo com banana. Eu
não me iludo pelas conversas deles, não. Eu sei porque, de vez em
quando, eu estou lá procurando alguma coisa e eu sei. Às vezes, a
gente espera pelo coordenador e o coordenador não se interessa de
nada. Quando a gente vê, eles [MRN] vêm nos adoçar aqui botando o
milho, bota logo aquele laço aqui. Na hora que a galinha vai comer
aqui, eles só fazem puxar logo com o cabo, pega logo com essa mão
e está torcendo o pescoço da galinha para matar e comer. Assim eu
comparo o que eles estão fazendo conosco aqui [...]. E agora? Como
é que a gente vive? O Ibama aperreia de um lado, a mineração prende
do outro lado. Esse outro dinheiro [auxílios federais] que vem para as
pessoas, estão cortando. Como é para pessoa criar filho? (Informação
verbal).
Ainda em relação à presença da mineração de bauxita na região e à perspectiva de operação
minerária na ZCO, foram identificados pelos comunitários riscos de perda de valores culturais,
associados à introdução de novos hábitos e costumes por parte de trabalhadores não
quilombolas que venham a atuar na área. Tradições como festas, músicas, ofícios extrativistas
e outras manifestações culturais seriam enfraquecidas em função de um possível maior
envolvimento dos quilombolas com trabalhos na mineração.
A respeito do meio ambiente em que vivem, os quilombolas do Sagrado Coração de Jesus
destacaram o desmatamento dos platôs, devastando copaibais e castanhais dotados de alto
valor econômico e simbólico para a comunidade. De par com a derrubada das árvores, estima501

se que serão prejudicadas a alimentação e a economia das famílias, uma vez que inúmeros
recursos são retirados da floresta para esses fins. Ademais, alegam a ineficiência do
reflorestamento realizado pela mineradora, o que compromete a sobrevivência das futuras
gerações.
A mineração é muito boa para quem conhece a mineração pela frente,
essa vila. Mas o que ela faz por detrás... Ela acaba com o que nós
temos. Acaba com tudo o que estiver na frente dela. Ontem eu estive
conversando com a minha mulher, o que eu pensei que a mineração
não fazia, ela faz. Ela fez um rio no meio da mata. Ela realmente faz
aquele [re]plantio, mas só que não fica como é a obra da natureza que
nós somos acostumados. Aí o que acontece? Depois de ela tirar tudo,
ela vai embora e nós ficamos em falta. Ela é boa numa parte, aí na
frente dessa vila. Mas passe para trás dela... Para nós melhorarmos,
a mineração tem que dar um recurso, ainda que ela pague um
salariozinho para ela ficar trabalhando na área que nós temos
tralhado. Pois mais tarde nós vamos sofrer. Meus filhos já estão
criados, mas os filhos deles vão sofrer mais porque não vai ter mais
nada. (Informação verbal).
Ainda, estima-se que o empreendimento minerário na ZCO possa ocasionar pressão sobre
as áreas dos roçados, bem como o afugentamento das caças e dos peixes em função da
presença constante de pessoal trabalhando, maquinários e navios na área. A circulação
constante de embarcações de grande porte e lanchas potentes no rio Trombetas também
traria riscos potenciais à qualidade da água e à navegação nas comunidades, já que as
bajaras e canoas que os quilombolas usam os tornam mais vulneráveis a acidentes e
alagamentos.
Apesar dos conflitos identificados, os moradores reconhecem aspectos positivos relativos à
presença da MRN na região. Destacou-se na comunidade a atuação do Projeto Quilombo,
uma parceria da MRN com a Fundação Esperança que presta assistência à saúde aos
moradores. Embora seja alvo de críticas, já apontadas no tópico relativo à saúde neste estudo,
tal projeto é percebido, em geral, como um ponto positivo da presença da MRN na região.
Outro fator positivo identificado foi em relação a postos de trabalho ofertados pela mineradora.
A respeito disso, comentam: “A mineração, se a gente for para lá, a gente tem o trabalho da
gente. Para todo mundo tem, para aquele que gosta de trabalhar, mesmo que seja em capina,
seja em qualquer coisa, a gente tem o trabalho” (informação verbal).
Incentivos à cultura (como no caso da festa do padroeiro) e à educação na região (com cursos
profissionalizantes e apoio à implantação do EJA) também foram destacados como impactos
positivos da mineração.
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Tabela 68: Matriz de impacto - Sagrado Coração de Jesus
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Muito Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Fraco

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Forte
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Geração de emprego

Positivo

Muito Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Médio

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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13. TAPAGEM
Figura 153: Antiga escola da Tapagem.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 11/12/2016.
Denominação: Tapagem.
Localização e acesso: A comunidade da Tapagem localiza-se no Território Quilombola Alto
Trombetas I, na margem direita do rio Trombetas, entre as comunidades Sagrado Coração de
Jesus e Santo Antônio do Abuizinho, a 53,3km de distância de Porto Trombetas (MINERAÇÃO
RIO DO NORTE, 2016), o que equivale a aproximadamente uma hora e meia de viagem em
lancha. De Oriximiná, nos barcos comumente usados pela população local, a viagem leva
mais de dez horas.
O acesso à comunidade se dá exclusivamente por via fluvial, através do rio Trombetas e do
lago da Tapagem, navegáveis em todos os períodos do ano. As embarcações mais utilizadas
como meios de transporte local são canoas, rabetas, bajaras, barcos e lanchas. Em geral, os
moradores possuem embarcações de pequeno porte para uso individual e familiar, e a
comunidade dispõe de um barco e uma lancha para transporte coletivo. Alguns moradores
que possuem barcos, eventualmente, também os disponibilizam para o transporte de
comunitários – principalmente nos períodos de fim/início de mês, quando vão até Oriximiná
para acessar serviços e comércios na cidade.
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Situação fundiária e sobreposições: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrange 61.211,96 ha
correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí. A sede e a área de moradia da
comunidade de Tapagem, propriamente, ficam em área sobreposta pela Flona SaracáTaquera, a qual integra uma porção territorial de 151.923ha que também apresenta
sobreposição com a Rebio Trombetas (área de uso reivindica pelos moradores da
comunidade Tapagem e de todo o território), e é objeto de um processo de titulação que
tramita no Incra desde 2004 (processo nº 54100.002189/2004-16). A titulação dessa área em
terras federais impõe o enfretamento de uma questão delicada: a necessidade de revisão dos
limites das Unidades de Conservação criadas em terras secularmente ocupadas por
comunidades remanescentes de quilombos e atualmente geridas pelo ICMBio. Por tal razão,
a solução do procedimento de regularização fundiária do TQ tem sido postergada (assim como
foi postergada a publicação do RTID, concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar
a consenso, entre o Incra e o ICMBio, quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 68 famílias.
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

51

231

46

186

55

260

68

278

266

52

Em 2016, o número de 68 famílias foi obtido em levantamentos do ECQ junto aos moradores
da Tapagem. Observa-se que, embora tenha havido um acréscimo de 37% no número
famílias na comunidade, houve uma redução de 0,6 no número médio de indivíduos por
família, comparando-se 2006 e 2016.
Quanto à composição da população local, em 2006, pesquisa do MMA revelou que 66,1% dos
moradores eram originários da própria comunidade da Tapagem; 10,2% dos comunitários
vinham de Oriximiná; 8,5% de Cachoeira Porteira; e os 15,7% restantes vinham de localidades
diversas como “Lago Sacuri, Sagrado Coração, Abuí, Juruti, Óbidos, Serrinha, Jarauaca,
Paraná do Abuí e Cuece (Mãe Cué).” (MMA, 2006, p.106).
Histórico de ocupação: A trajetória de ocupação da comunidade remonta ao século XIX,
quando da formação dos mocambos do Trombetas por negros escravos fugitivos das
fazendas de cacau das regiões de Oriximiná, Óbidos e Santarém (Acevedo, 1993). A
população local, segundo Funes, teria sido proveniente das dispersões de mocambeiros de
Cachoeira Porteira, Arrozal e Nova Amizade (Funes, 2000).
Registros históricos e relatos orais indicam que Tapagem teria sido uma das primeiras
comunidades negras a se formar em Oriximiná, tendo sido, também, o local de origem de
muitos indivíduos que se dispersaram em variadas localidades na bacia do Trombetas (Funes,
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2000). De acordo com o depoimento de Rui Brasil Rocha, reproduzido no Relatório
Antropológico do TQ Alto Trombetas, “a Tapagem foi a primeira comunidade fundada aqui,
que primeiro o padre vinha direto pra cá e vinha gente até do Jamari pra cá pra mandar batizar
um filho. Aí depois devidamente à distância, aí o pessoal foram dividir” (Incra, s/d, p. 27).
O Inventário Nacional de Referências Culturais dos Quilombos de Oriximiná informa que a
comunidade da Tapagem teria se originado com a chegada de cinco irmãs da família Xavier,
que se haviam amocambado nas imediações nos anos 1800. Uma das irmãs, Domingas, e
seu esposo Atanásio vinham descendo o rio Trombetas na companhia de dois homens,
Basílio e Felipão, quando foram surpreendidos pela presença de brancos na boca do igarapé
Jacaré (Funes, 2000). Assim, o grupo foi obrigado a recuar e acabou por estabelecer um
pequeno povoado na atual área da Tapagem (Iphan, 2014, F11-02).
A comunidade foi fundada oficialmente em meados da década de 1970, graças ao incentivo
dado por um padre da Sociedade do Verbo Divino, chamado Patrício (Funes, 2000). “A
mesma, no que pode ser lembrada [...] foi declarada ‘comunidade’ por volta do ano de 1974”
– informa o MMA (2006, p. 104).
A composição da população local permaneceu pouco alterada até a década de 1970, quando
a criação da Rebio levou à desocupação da margem esquerda do rio Trombetas, onde viviam
famílias que faziam parte da comunidade da Tapagem. Essas famílias, assim como as que
vivam no lago Jacaré, tiveram que se transferir para a margem direita do rio, agregando-se
aos povoados da Tapagem e do Abuí.
E quando chegou aqui essa o Ibama, o IBDF, Cachoeira Porteira,
Eletronorte, mexeu com a vida de vocês aqui. O pessoal primeiro logo
que chegaram tiraram o povo tudo do Jacaré, já ir juntando, tudo, tudo,
tudo, moravam aqui pela beirada aí esse pedaço, aí a gente não ficou
achando bom, o pessoal (...) tudo que foi plantação que tinha, roça
que o pessoal tinha, tá se estragando e tudo, muitas pessoas saindo,
lamentando pelo o que eles tinham e não puderam aproveitar. (Funes,
2000, p. 27).
A criação da Rebio, em 1979, também impediu o acesso aos principais castanhais que, até
então, eram explorados pelas famílias da região. O crescimento da população na Tapagem,
com o consequente aumento das pressões sobre recursos naturais nas áreas disponíveis,
delineou um cenário de dificuldades que viriam a ser agravadas com o deslocamento de
moradores da Cachoeira Porteira, onde a Eletronorte implantou obras visando à construção
de uma hidrelétrica. Simultaneamente, verificou-se na década de 1980 o aumento do número
de fazendas e de ocupações de pequenos posseiros (Funes, 2000).
Em fins da década de 1980, moradores da Tapagem participaram do processo de criação da
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo de Oriximiná (Arqmo), cujo
objetivo principal era garantir a propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes de
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quilombo, nos termos dispostos pela Constituição Federal. Nos anos seguintes à sua
fundação, a entidade fomentou a organização das comunidades negras locais para
deflagrarem demandas de regularização fundiária junto aos órgãos federal e estadual
responsáveis. Da comunidade da Tapagem, então, originaram-se outras que atualmente
integram o TQ. De acordo com Raimundo de Jesus, citado no Relatório Antropológico do
território, “esse pessoal dividiu, formou praticamente essas cinco comunidades, mas tudo
pessoal só daqui desse lado [da Tapagem]. Tava muito grande” (Incra, s/d, p. 27).
Juntamente com as comunidades Abuí, Paraná do Abuí, Sagrado Coração de Jesus e Mãe
Cué, Tapagem organizou-se na Associação Quilombola Mãe Domingas, que, em 2003, logrou
obter do Instituto de Terras do Pará a titulação de parte do TQ em glebas até então
pertencentes ao Estado do Pará. Contudo, a associação ainda espera pela titulação do
território pelo Incra.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
Meados de
1970
1979

1985

1989
1989
2002

2003
2004
14/02/2017

Evento
Instalação dos primeiros moradores na área da Tapagem.
Fundação oficial da comunidade da Tapagem.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, seguida da
expulsão de moradores da área do Lago do Jacaré, que se
associou à ocupação da Tapagem.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal na entrada do território Alto
Trombetas.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Criação da Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Oriximiná.
Decreto 5.273/2002 – Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel rural situado na localidade Alto
Trombetas, necessário ao reconhecimento em favor da
Associação Quilombola Mãe Domingas.
Titulação de parte do território quilombola Alto Trombetas pelo
Instituto de Terras do Pará.
Abertura do processo nº 54100.002189/2004-16 junto ao Incra
para regularização fundiária do TQ.
Publicação do RTID do TQ Alto Trombetas I no Diário Oficial.

Organização política e social: A comunidade da Tapagem conta com uma coordenação
local responsável pela representação dos interesses dos moradores perante associações
locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à
comunidade. A coordenação, atualmente, está delegada à moradora Maria Raimunda.
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No plano do território, a comunidade está articulada politicamente com a Associação Mãe
Domingas, filiada à Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná –
Arqmo, que representa o conjunto de comunidades quilombolas do município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de ONGs, tais
como a Comissão Pró Índio, que assessora a Associação Mãe Domingas em diversas
situações.
Infraestrutura: A Tapagem é uma comunidade das comunidades com melhor infraestrutura
de uso coletivo no TQ Alto Trombetas I. Ela conta com: um barracão comunitário com estrutura
de madeira e piso cimentado; uma cozinha comunitária feita de alvenaria e madeira; uma
escola de alvenaria; uma igreja católica construída em alvenaria com apoio da MRN; e
atendimento mensal de saúde oferecido pelo projeto Quilombo, em uma parceria entre a
mineradora e a Fundação Esperança. Todas as edificações de uso coletivo ficam no centro
comunitário, onde também há algumas residências.
As casas apresentam áreas de quintais e roçados relativamente próximos, onde fazem
plantios para subsistência e, eventualmente, troca ou comercialização. O lixo doméstico é
queimado, e o destino dos dejetos são fossas rudimentares, valas e valetas, visto que, até
2014, poucos domicílios possuíam sanitário (STCP, 2014).
A água é retirada dos cursos naturais, eventualmente tratada com hipoclorito ou cloração.
Alguns microssistemas de abastecimento operam na comunidade, e alguns domicílios utilizam
poço artesiano (STCP, 2014). Ao MMA, em 2006, “a comunidade declarou que a água é de
qualidade ótima” (MMA, 2006, p. 201).
“Com relação à energia elétrica” – informa a STCP – “um percentual significativo dos
comunitários depende dos geradores próprios. O gerador comunitário atende um terço dos
residentes. Há ainda um número relevante de residentes que não possuem energia elétrica”
(STCP, 2014, p, 4.13).
Em 2006, a comunidade possuía telefone público e rádio amador (MMA, 2006), mas, devido
ao funcionamento irregular dos serviços (Incra, s/d), a comunicação dá-se, com mais
frequência, por meio de avisos e recados transmitidos por barqueiros e moradores em viagem,
já que os sinais de telefonia e internet não funcionam na comunidade. Atualmente, a base de
fiscalização do ICMBio situada no TQ também é um ponto importante de contato da
comunidade com o exterior, pois o órgão ajuda a transmitir recados.
Para transporte na região os moradores utilizam canoas com motores do tipo rabeta e bajaras,
mais acessíveis a todos. Alguns possuem barcos com os quais atendem às próprias famílias
e, com alguma regularidade, a outros comunitários em deslocamentos no território e para
Oriximiná. No verão, a seca dos rios, lagos e igarapés dificulta o transporte para a
comunidade: “[...] uma dificuldade aqui! Você não viu os barcos do lado de fora [do lago]?
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Esses barcos fazem linha para escola e tem os da comunidade também, ninguém pode
encostar porque está tudo [seco]” (informação verbal). Tapagem possui, ainda, um barco e
uma lancha para uso comunitário.
Para dar suporte à economia das famílias, espaços de uso comum como uma casa de farinha
comunitária e um paiol de castanha foram construídos na localidade.
As

atividades

de

lazer

se

concentram

nos

campos

de

futebol

e no barracão, em dias de festa. Em 2006, o Centro comunitário dispunha de um conjunto de
televisão e vídeo que raramente funcionavam. Os representantes da comunidade ouvidos
pelo MMA informaram que “a Prefeitura Municipal de Oriximiná disponibiliza óleo uma vez por
mês, mas a quantidade não dá nem para uma semana. Sem contar que guardam para
abastecer as embarcações caso haja alguma emergência de saúde” (MMA, 2006, p. 202).
Figura 154: Capela de São Sebastião, na
Tapagem.

Figura 155: Barracão comunitário da
Tapagem.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 11/12/2016.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 11/12/2016.
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Dado de infraestrutura - Tapagem

Energia

Lixo

Água

Gerador
comunitário
e geradores
individuais
em algumas
residências.

Queimado.
Enterram
latas e
vidros.

Retirada
diretamente
de rios, lagos
e igarapés,
usando cloro
ativo para
purificação.
Há
microssistema
e poço
artesiano no
centro
comunitário,
que abastece
17 famílias.

Escola

ACS

Comunicação

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Nível
Sim.
fundamental.

Telefone
público
funcionando
irregularmente.
Não há sinal
de telefonia
nem internet.

Barracão de
dança,
cozinha
comunitária,
capela de
São
Sebastião,
igreja
evangélica.
UBA anexa à
escola.

Campo
de
futebol.

Barco doado
pela
Prefeitura e
lancha, cujo
motor foi
doado pela
MRN. O
barco desce
para
Oriximiná
duas vezes
por mês.

Casa de
farinha e
paiol de
castanha.

511

Educação: Existe na Tapagem a Escola Municipal de Ensino Fundamental Raimundo
Vieira, que atende também às comunidades de Sagrado Coração de Jesus e Mãe Cué,
correspondendo ao total de 199 alunos matriculados na educação infantil e em turmas do
1º ao 9º ano do Ensino Fundamental em 2016 (Semed, 2016).
Figura 156: Escola Raimundo Vieira, na Tapagem.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 11/12/2016.

De acordo com o censo escolar, em 2015 a escola Raimundo Vieira contava com 21
funcionários e um edifício abastecido por água de poço artesiano e energia de gerador;
dotado salas de nove aulas, sala de leitura, sala de secretaria, sala de diretoria, sala de
professores, cozinha, despensa, banheiros com fossa e

chuveiro (dentro do prédio,

incluindo um banheiro adequado a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida) e pátio
coberto. A escola dispunha de equipamentos de TV, som, multimídia e informática
(computadores e impressora para uso administrativo), além de uma copiadora. Há, ainda,
um alojamento de professores. A escola fornece alimentação para os alunos, e o lixo
produzido no local é enterrado e destinado à queima (censo escolar). Dados da Semed
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referentes a 2016 indicaram que entre os funcionários contratados e efetivos estariam uma
diretora, uma secretária, três copeiras e onze professores.
Para moradores da Tapagem como Manuel Raimundo, as condições educacionais na
comunidade são, hoje, muito mais favoráveis que no passado: “A educação eu agradeço
muito, está aqui, bem dizer, na porta da minha casa, e é uma coisa que é importante para
uma família quando educa seus filhos. Para mim essa escola é importante, eles aprendem
na roça e eles gostam” (informação verbal).
O ponto negativo observado pela comunidade é que, para continuidade dos estudos, os
egressos do nível fundamental precisam migrar da Tapagem para Oriximiná, pois a rede de
ensino estadual, com oferta de nível médio regular, não chega à região do Trombetas.
Turmas da modalidade EJA foram, recentemente, abertas pela Secretaria de Estado de
Educação

do Pará (Seduc) com

apoio

da

MRN,

favorecendo

quilombolas

que,

historicamente, têm estado à margem do sistema oficinal de ensino. Entretanto, ainda são
insuficientes porque não atingem os jovens que concluem o nível fundamental antes da
maioridade.
Saúde: A comunidade da Tapagem não possui unidade de saúde nem é atendida por
Agente Comunitário de Saúde, de modo que não há meios de acesso a serviços regulares
ou de primeiros socorros no sistema oficial de saúde.
Uma vez por mês, a comunidade conta com serviços de saúde prestados pela Fundação
Esperança, no âmbito de um projeto financiado pela MRN: o projeto Quilombo. Mediante a
distribuição prévia de certo número de senhas, os profissionais do projeto realizam
consultas, exames laboratoriais, visitas domiciliares e ações de conscientização e formação
de agentes de saúde. Sobre o apoio da mineradora ao projeto, Florêncio Ferreira entende
que é uma resposta a demandas encaminhadas pelas representações quilombolas:
Ela continua a tirar o minério dela, e ela dá alguma ajuda aqui sobre
negócio de saúde. Tem a Fundação Esperança, isso foi um projeto
quilombola que foi exigido lá, lá na Mineração [...]. A Fundação
Esperança está todos esses tempos aqui. Então foi assim, um
pedido das comunidades, não foi só uma pessoa [...]. Foi
conseguido isso aqui, não é cem por cento, mas algumas pessoas
eles atendem aí. É o que acontece realmente, dona, por exemplo,
eles me atendem bem, eles atendem esse daqui bem, e para outro
há uma dificuldade. (Informação verbal).
No entanto, o projeto recebe muitas críticas, uma delas por ser insuficiente para atender a
todos os interessados que vêm de outras cinco comunidades além da própria Tapagem.
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Esse projeto da Fundação Esperança, eu acho que... fez uma coisa
errada. Nós somos cinco comunidades que somos atendidas aqui;
é Cachoeira, Paraná do Abuí, Abuí Grande, Tapagem, Sagrado e
Mãe Cué, são cinco comunidades, com a nossa seis. E eles dão um
dia! Era um dia e meio, eles chegavam aqui na sexta, eles
passavam sexta o dia e sábado até meio dia, sendo que o meio dia
ele cortou. Não tem condição! As pessoas saem aborrecidas daí [...]
Eles só dão 45 fichas, no máximo 45 fichas de manhã e 45 de tarde,
não tem condições, a maioria do pessoal fica sem atendimento, mas
eles cortaram. Era um dia e meio aqui, um dia e meio no Jamari,
uma dia e meio no Moura. (Informação verbal).
Supostos cortes de verba para o projeto, segundo informantes locais, estariam colocando
em risco esse benefício à saúde dos quilombolas.
É assim, é parceria com a Mineração, a Mineração paga para essa
equipe vir de Santarém. É pago 35 mil por viagem, só para eles
virem fazer essa viagem. Aí entrou uma outra chefe a [antiga chefe]
saiu, a que está lá em Santarém. Veio uma outra chefe encarregada
e ela disse que por 35 mil ela não viria. Aí não vieram mesmo,
porque agora, mês de dezembro eles não vinham, eles só vinham a
partir de janeiro. Eles vêm agora em dezembro porque termina o
contrato da Fundação Esperança com a Mineração, aí eles vêm
para pagar esse dito dia do mês de agosto que eles não vieram.
Aqui para nós, a gente não sabe se eles vão permanecer no projeto,
se vão recontratar, ou se já é outra equipe voluntária que eles vão
contratar para vir fazer o mesmo processo. (Informação verbal).
Em casos emergenciais de partos e acidentes os comunitários recorrem ao hospital de
Porto Trombetas ou à rede hospitalar de Oriximiná. Para tratamentos ambulatoriais e
continuados, como o primeiro só atende a pessoas previamente cadastradas, assim como
o ambulatório que a MRN mantém em Porto Trombetas, os enfermos são direcionados para
o segundo.
A exigência do cadastro e a forma de seleção dos quilombolas que nele podem ser incluídos
são motivos de grande insatisfação dos comunitários para com a empresa. Sentindo-se
relegados a segunda ordem de importância porque a MRN só concedeu o benefício a
moradores de Boa Vista, alegadamente porque sofrem impactos diretos da mineração, os
moradores da Tapagem queixam-se bastante:
A Mineração atende, mas não é muito legal, como se, por exemplo,
ela cadastrasse todo mundo. É diferenciado para quem é
cadastrado. Primeiro os cadastrados! Por exemplo, a senhora é
cadastrada eu não sou, chego lá, posso estar ruim. É cadastrada, a
prioridade é para a senhora. (Informação verbal).
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Além de servir de instrumento de distinção entre os quilombolas, o cadastro é alvo de
críticas quanto ao seu conteúdo. Há muitas reclamações quanto à suposta defasagem dos
dados, que, segundo alguns moradores, é reconhecida por funcionários da própria
empresa.
Ele disse, tem mais de 2 mil e 500 pessoas que são cadastradas
aqui e que não moram mais aí. É assim, empresa, a senhora sabe
como é que é. Por exemplo, tem tantas pessoas aqui da empresa,
então eles cadastram alguém que aparece. Porque nós andamos,
um dia nós estamos numa cidade, hoje está aqui, amanhã está ali.
Então, o que acontece? Nós debatemos a respeito disso. Por que
não tiram essas pessoas que nunca mais vieram aqui no hospital?
(Informação verbal).
De acordo com entrevistados no ECQ, teria sido prometido aos formandos voluntários do
projeto Quilombo que “eles iam ser cadastrados lá no hospital da mineração” (informação
verbal).
Foi o tempo que eu adoeci e fui para lá doente. Cheguei lá e falei
que eu trabalhava no projeto como promotora voluntária. Aí ele
disse: “Mas você está cadastrada aqui pela Mineração, pelo
projeto”? Eu disse: Olha, ela falou que a gente ia ser cadastrada.
Ele foi lá procurar e disse: “Olha, não tem nenhuma de vocês
cadastradas aqui, vocês podem ter o crachazinho pela mineração,
mas vocês não são cadastradas aqui”. E não era mesmo! Depois
eles receberam o crachá e ficou assim. A única coisa que eles
fizeram foi dar o certificado para cada um que ficou estudando.
(Informação verbal).
Dadas as condições gerais de saúde na comunidade, são frequentes as práticas baseadas
no uso de chás, infusões, xaropes, garrafadas, pomadas e outros itens preparados com
ervas, óleos e seivas vegetais e gordura animal. Os conhecimentos tradicionais associados
a recursos naturais aplicáveis em tratamentos de saúde são parte do patrimônio cultural
local e fazem parte da vida cotidiana de moradores como Florêncio Ferreira, que prefere
evitar remédios prescritos pelos médicos: “Eu me curo com remédio do mato mesmo, sabe?
Eu não gosto de estar tomando um remedinho” (informação verbal).
Relacionado a essa atitude, encontra-se na comunidade um amplo repertório de produtos
cultivados e extraídos para fins medicinais. Por exemplo, entre as gorduras animais, usamse banhas de: jacaré, boto, sucuriju, traíra, tartaruga, queixada, galinha, aracu, jacuruaru,
capitão, onça, maracajá e tatu, além do óleo [do peixe] elétrico. Os óleos vegetais são
vários, mas se destacam os de andiroba, piquiá e copaíba. Outros recursos retirados da
mata são: sementes de cumaru, casca de carapanaúba, cipó saratudo, envirataia, escada-
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de-jaboti, casca de castanheira, malha de laranjeira, eucalipto e rinchão. Nos quintais
domésticos também se plantam folhagens como mastruz, sacaca, cana-mansa, folha de
goiaba branca, folha de caju branco, pega-pinto, são-joão-caá, algodão-roxo, arruda,
sândalo, catinga-de-mulata, amor-crescido, cidreira, capim-cheiroso, trevo-roxo, alho-domato, carmelitana, japana-branca, japana-roxa, peão-roxo, peão-branco, eca, estoraque,
boldo, cravo, cigana-da-mata, vindicá, mucuracaá, diabinho, coramina, corama, salva-deMarajó, unha-de-gato, noni, quebra-pedra, sabugueiro, desatrapalha, alecrim-maniva,
manjericão, hortelã-grande, hortelãzinha, pau-de-angola, babosa, anador, meracilina,
vassourinha e outras que são conhecidas por nomes de medicamentos industrializados
como tetrex, figatil, vick e melhoral.
Marcos naturais da comunidade: Os principais marcos naturais são o rio Trombetas,
lagos (Tapagem, Tapaginha, Farias), igarapés, tabuleiros, furos e estradas que
caracterizam o ambiente da comunidade, tanto nas áreas usadas para habitação como nas
de uso coletivo. Nestas últimas, se destacam castanhais, andirobais, açaizais, copaibais e
áreas que reúnem árvores de grande porte tradicionalmente usadas para a extração da
madeira.
Marcos edificados da comunidade: As principais edificações com valor de referência para
os moradores da Tapagem, além das residências, se distribuem no centro comunitário. São
elas: um barracão, um barracão de dança e uma cozinha comunitárias; a capela de São
Sebastião; uma igreja evangélica; um cemitério; três campos de futebol; uma casa de
farinha comunitária; a casa do motor de luz comunitário; um paiol de castanha; a escola
velha (São Sebastião) e a escola atualmente usada.
Outros pontos de referência: Como pontos de referências para os comunitários da
Tapagem, situados em suas imediações, destacam-se a Base Tabuleiro do ICM-Bio, a
comunidade Cachoeira Porteira, a vila de Porto Trombetas e a cidade de Oriximiná.
Atividades produtivas e renda: A maioria dos moradores da Tapagem vive de agricultura,
pesca, caça e extrativismo, atividades que herdaram dos antepassados mocambeiros.
“Roça, era só roça e castanha. Naquele tempo era tirar breu, tirar tora de madeira para
vender lá na cidade, que eles saíam daqui em cima das toras de bubuia no rio, baixando,
até chegar em Oriximiná. Às vezes tirava semana baixando com 80, 60 toras de madeira”
– conta Manoel Silvério, de acordo com o que ouviu dos mais antigos. Em pequeno número,
há funcionários públicos, empregados em Porto Trombetas, barqueiros e aqueles que
realizam domésticos ou esporádicos.
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Ainda hoje, a agricultura é praticada nas roças e nos quintais de casa, e é uma das
principais atividades de subsistência das famílias, seguindo o padrão registrado em 2006,
quando 80% da lavoura se destinava ao consumo familiar (MMA, 2006). Por esse motivo,
a roça é feita mesmo quando os membros da família têm emprego ou exercem outros
trabalhos, como diz Manuel Raimundo.
Aqui mesmo eu trabalho com agricultura sempre, eu planto maniva,
estamos aqui para trabalhar. No momento, eu não estou
trabalhando diretamente na agricultura porque eu tenho um
emprego particular, da minha convivência pessoal, mas eu tenho
um período de tempo fora do meu trabalho e eu trabalho sempre
com agricultura aqui [...]. Eu faço plantação porque a gente aqui,
nós não podemos sobreviver sem a roça. Nem todo mundo tem
emprego, e é uma coisa que nós temos que ter aqui: é plantar
alguma coisa para sobreviver. Eu acho muito importante, que, sem
isso, nós sobrevivemos, mas meio devagar. (Informação verbal).
O principal produto agrícola local é a mandioca, do qual se extraem subprodutos como
farinha, tucupi, goma, farinha de tapioca, crueira, farinha carimã e beiju, que servem
basicamente ao autoconsumo. O plantio desse tubérculo é feito em outubro, e os demais
cultivos só são plantados após a preparação do roçado para receber as manivas.
Cultivares
Abacaxi
Abóbora
Areiá
Banana
Batata-doce
Cana
Cará
Feijão
Jerimum
Macaxeira
Mandioca
Mangarataia
Manicuera
Maxixe
Melancia
Melão
Milho
Quiabo
Cheiro verde
Pimenta
Nas áreas residenciais também se fazem plantios de: tomate, cebola, macaxeira, limão,
muruci, pepino, tomate, cebolinha, alfavaca, chicória, pimenta, pimenta-cheirosa, coentro,
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pimentão, cominho, urucum, melancia, mamão, laranja, manga, jaca, goiaba, caju, coco,
taperebá, jambu, tangerina, cupuaçu, acerola, jambo, pitomba, pupunha, limão, ingá,
gergelim e abacate. A produção dos quintais e hortas domésticas complementa as
provisões que vêm da roça, garantindo boa parte da alimentação das famílias.
Figura 157: Mangas colhidas na Tapagem.

Foto: Ádria Fabíola Sousa, 11/12/2016.

Porém, como diz Florêncio Ferreira, ultimamente, o rendimento das lavouras tem decaído
e a produção de mandioca tem sido insuficiente até para subsistência, de modo que
algumas famílias têm comprado farinha de outras comunidades. O próprio Florêncio informa
que, após ter criado seus filhos “com roça [...], mandioca, cará, batata, banana e milho”,
preferiu largar a agricultura depois de se aposentar, justificando que “a gente só faz as
coisas da onde a gente lucra; se não tira lucro, é melhor parar. Mas eu tenho minhas
capoeiras para mostrar e provar” (informação verbal).
Outra atividade central na economia das famílias da Tapagem é a caça, que fornece a
principal fonte de proteína das refeições no período de inverno. Para se ter uma ideia, em
2006 a frequência média de caça era de 5,4 saídas por mês, por núcleo familiar/mês,
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resultando no total de cerca de “170 indivíduos caçados por mês na área de utilização da
comunidade representando uma média de 5,3 indivíduos mês/núcleo familiar” (MMA, 2006,
p. 204).
A gente ainda consegue, às vezes, aqui por perto mesmo. Às vezes
vai distante, porque o bicho anda. Dá mais é queixada, de vez em
quando eu mato um. É só um mesmo, porque se mata um para
alimentação. Aí, se mata um, a família toda tem que comer, mas
come peixe também. (Informação verbal).
Praticada principalmente pelos homens, às vezes depende de percorrer áreas floresta
adentro, conforme conhecimentos adquiridos sobre os hábitos e habitats dos diferentes
animais visados.

Animais
Anta
Caititu
Capivara
Cotia
Macaco

Maracajá

Mucura

Qualidades

Cotiuaia
Caiarara
Cuamba
Cuxiú
Quatá
Guariba
Macaco-prego
Chuim
Macaco-da-noite
Macacoparanacu
Maracajá preto
Maracajá
pintado
Mucura-grande
Mucura-xixica

Onça

Paca
Pombo
Porcoespinho
Preguiça
Queixada
Tamanduá

Onça vermelha
Onça pintada
Onça suçuarana

Bichos de pata
Período
Ambiente de captura
Vazante
Enchente
Mata
Beira de igarapé
Beira de lago
Ilhas e mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Igapó
Mata
Igapó
Mata
Mata
Mata
Mata
Área residencial
(galinheiro)
Área residencial
(galinheiro)
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Mata
Igapó
Mata
Mata
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Tatu

Tatu-bola
Ilhas e mata
Tatu-canastra
Ilhas e mata
Tatu-de-quinzeIlhas e mata
quilos
Veado
Veado-caiacu
Beiras d’água, mata
Veadocapoeirão
Veado-vermelho
Beiras d’água, mata
Veado-roxo
Beiras d’água, mata
Legenda: Branco – pouco interesse; Cinza claro – médio interesse; Cinza escuro – muito
interesse

Animais

Qualidades

Bichos de pena
Período
Vazante
Enchente

Ambiente de captura

Aracuã
Arara
Ajubim
Cigana
Corocão
Gaivota
Garça
Gavião

Mata
Igapó; mata
Mata
Beiras d’água
Beiras d’água
Praia
Beiras d’água
Gavião pedrês
Mata
Gavião real
Mata
Jacamim
Mata
Jacu
Mata
Juruti
Mata
Marreca
Várzea
Mauari
Beiras d’água
Mutum
Mata
Nambu
Mata
Papagaio
Mata (buracos das
árvores)
Pato
Mata; várzea
Rolinha
Mata
Socó
Socó-boi
Igapó
Socó-onça
Igapó
Sururina
Mata
Tucano
Mata
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse
Os pescados também são fontes de proteína fundamentais na alimentação dos
quilombolas, e, em 2006, o consumo médio de peixes era de 40 kg por família,
semanalmente (MMA, 2006, p. 238). Ainda hoje, a pesca é amplamente disseminada na
comunidade e praticada por todas as gerações de moradores.
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Embora seja praticada o ano inteiro, a pesca é prioritária no período de verão. Nessa época,
se o acesso à floresta é dificultado pela seca dos igarapés, em contrapartida os peixes
ficam represados nos lagos mais rasos. Um lugar preferencial para a pescaria é Lago do
Farias, que fornece um cardápio extenso de opções.

Animais

Qualidades

Acari
Apapá
Aracu

Arari
Arraia
Arauanã
Arumará
Boto
Branquinha
ou Mocinha
Camarão

Camunani
Cará

Cara-de-gato
Charuto
Cujuba
Curimatá
Dourada
Filhote
Fura-calça
Jacundá
Jandiá
Jaraqui
Jatuarana
Mafurá

Aracu-branco
Aracu-cabeçagorda
Aracu-pintado
Aracu-casemiro

Camarão grande
Camarão
pequeno
Cará-tinga ou
Cará-caititu
Carauaçu
Cará- moló
Cará-preto
Cará-bolsa ou
Cará-buceta

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Brocas nas beiras de
igarapés
Brocas nas beiras de
igarapés e de rio
Lagos
Igapó e lago
Rio, lago, igarapé
Lagos
Boca de lago, rio
Rio, igarapé e lagos
Lagos
Lagos, rio
Rio, lago
Lagos
Rios
Rios
Lagos
Lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Lagos e rio
Lagos, rio e igarapé
Lagos
Lagos e igarapé
Lagos e rio
Lagos, rio
Lagos
Lagos e rio
Lagos
Lagos e igarapé
Lagos e igarapé
Lagos, rio, igarapé, igapó
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Mandi
Mandubé
Mapará
Matal
Matrinchã
Matupiri
Mondronge
Pacu
Peixe-agulha
Peixe-cana
Peixecachorro
(cangoia)
Peixe-moela
Pescada
Piranha

Pacu-azeite
Pacuraurau

Branca
Caju
Preta

Piraíba
Piracatinga
Pirapitinga
Pirarara
Pirarucu
Sarapó
Sardinha
Saranha
(peixecachorro)
Saúna
Surubim
Tambaqui
Tamuatá
Traíra
Trairão
Tucunaré

Lagos, igarapé
Lagos, rio
Lagos e igarapé
Rio e lagos
Lagos, igarapé e igapó
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio, igapó e lagos
Rio, igapó e lagos
Rio e lagos
Rio
Rio

Lagos
Lagos e rio
Lagos e rio
Lagos e rio
Lagos e rio
Rio
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Rio e lagos
Lagos
Lagos e rio

Lagos e igarapé
Lagos e igarapé
Lagos e igapó
Lagos
Lagos e igarapé
Rio
Tucunaré-pinima
Lago do Farias
Tucunaré-totoca
Lago do Farias
Tucunaré-açu
Lago do Farias
Tucunaré-afó
Lago do Farias
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse
Répteis e quelônios também fazem parte da culinária local e são carnes muito apreciadas.
Ora classificados entre os pescados, ora entre as caças, esses animais são capturados em
terra e nas águas.
Pescamos, nós pescamos aqui para nossa alimentação, aqui na
frente. Pegamos tucunaré, tambaqui, aracu, e, se pegar tracajá, a
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gente não dispensa não, porque é demais bom, o tracajá. Na hora
que a gente vai pescar é o que pegou [...]. Sempre a gente pescava
aí nesse rio. Da feita que suspendia uma bandeira branca, aí a gente
podia pegar o que pescasse aí. A gente já sabia que pegava a
tartaruga, tinha muito. (Informação verbal).

Animais
Cabeçudo
Capitão (macho
da tartaruga)
Capitari (macho
do tracajá)
Jacaré

Bichos de casco
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lago do Jacaré e Lado do
Farias
Rio e igapó
Lagos
Na beirada de lagos,
igarapés
Praias de rio
Praias de rio

Pitiú
Pitiúa (fêmea do
pitiú)
Tartaruga
Rio e igapó
Tracajá
Lagos e rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse
Quanto ao extrativismo, trata-se de atividade indispensável que remete a aspectos culturais
e econômicos, simultaneamente, revelando-se como signo identitário do grupo local. Os
conhecimentos e domínios sobre o território estão entrelaçados no exercício de sua
identidade étnica.
Nós somos acostumados igual os índios. Nós temos o Erepecu ali,
nós entra num igarapé chamado Água Verde, nós tira a castanha lá
alimentando com o Acapu, dentro do Erepecu. Tem um igarapé que
se chama igarapé do Candeeiro. Nós entra num lago chamado
Tapaginha, nós tira castanha, nós tira breu, copaíba. Nós temos o
Arrozal, nós sobe uma estrada pra entrar na cachoeira, que quando
não tinha nós ia de canoa mesmo até no 220, lá no 60 [quilômetro
da
estrada] (...) Desse lado [da Flona] que a castanha é mais pouca
que
sobrou pra nós, nós pega daqui da Tapagem, nós vamos subindo
tirando castanha no Paraná do Abuí, no Abuí, Zibeira, a gente entra,
tem um apê chamado Cachimbo. (Incra, s/d, p. 65).
A criação da Rebio e o maior rigor da legislação ambiental instituída nas últimas décadas
frearam algumas atividades tradicionais dos quilombolas. Entretanto, madeiras, palhas,
talas, sementes, cascas, resinas, folhas e outras matérias vegetais são frequentemente
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retiradas das florestas, embora o principal produto extrativista na comunidade seja a
castanha, conforme já apontado em 2006:
Em relação ao extrativismo de produtos florestais [...] observou-se
que 82,2% dos comunitários que responderam à questão, coletam
castanha. Foi verificado nessa comunidade um percentual de 33,3%
para o óleo de copaíba, indicando mais uma vez ser o segundo
produto mais explorado da floresta. A seguir observam-se os cipós
com 11,1%, o Breu com 6,7% e o óleo de Andiroba também com
6,7%. O açaí aparece com 4,4% da preferência e o Ubim com 2,2%.
Observa-se a característica extrativista nessa comunidade
indicando também que os comunitários coletam mais de um produto
florestal. (MMA, 2006, p. 203-204).
A maioria das famílias da Tapagem depende economicamente desse gênero florestal, e
muitas delas se transferem com todos os seus membros, nos períodos de inverno, para os
castanhais. Porém, como a maior parte das crianças e adolescentes frequentam a escola,
muitos pais já não os levam para tirar castanha, diz Manuel Raimundo.
Os principais castanhais citados pelos castanheiros estão situados na Rebio (acessados
com a permissão do ICMBio graças à existência de um Termo de Compromisso
estabelecido com as comunidades) ou na Flona. São eles: Jacaré, Farias, Abuí, Macaco,
Tapaginha, Zibeira, Macaxeira, Tauari, Cachimbo, Mungubal, Serra e Cachorro, de acordo
com Dometilo Xavier. Desses pontos os extrativistas retiram, cada qual, uma média 80
caixas de castanha por safra. O produto é comercializado normalmente com os regatões,
que pagam em torno de R$ 55,00 por cada caixa. Florêncio Ferreira relata que, infelizmente,
a produção dos castanhais mais importantes da área do Farias tem diminuído.
Estou com a cabeça branca, desde a idade de 11 anos trabalhando
com castanha. Com trabalho de castanha ninguém me ensina. Eu
subo para o castanhal. Aqui perto eu conheço tudo. Eu trabalhei lá
no Farias, eu conheço todos esses castanhais aqui, aqui nessa
área. Lá no Farias não sei o que aconteceu, não sei se população
aumentou, só sei que dá pouca renda, dá pouco produto. As
castanheiras que eram boas de fruta estão morrendo tudo. Igual
cristão: quando é bom de filho, de repente, ele morre! Assim é [com]
as castanheiras... Isso, por exemplo é... Os castanhais são
importantes, a maioria desse pessoal foi criado nisso. (Informação
verbal).
Madeiras
Espécies
Acapurana
Acari
Arapari

Finalidade
Lenha
Esteio de casa
Parede

Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Igapó
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Aroeira
Caramuri (cramuri)
Carvalheiro
Cedro

Fabricação de móveis
Remédio (casca)
Lenha
Fabricação de móveis

Terra firme
Terra firme e igapó
Terra firme
Igapó e terra firme

Cedro-urana

Fabricação de tábua de parede,
madeira de casa
Fabricação de embarcação
Alça de paneiro
Construção de barco, canoa
Fabricação de esteio
Cerca
Remédio
Remédio
Casa
Construção de canoa, casco
Fabricação de esteio, o leite dela
produz uma cola
Fabricação de parede de dentro
Móvel
Lenha e forro
Canoa
Sem uso
Venda da casca

Terra firme

Cupiúba
Envira
Itaúba
Itaubarana
Jará
Jutaí
Jutairana
Lacre
Louro
Maçaranduba
Marupá
Muiracatiara
Muracandeia
Muraúba
Pau-de-isca
Pau-rosa
Periquiteira
Ritangueira
Sucena
Sucupira
Sucuruba
Tento da mata
Tento do igapó
Perapora

Lenha
Construção de casas, móveis
Uso medicinal
Móvel
Móvel
Cerca, parede

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Capoeira
Terra firme, igapó
“Na beirada”, várzea, terra
firme
Terra Firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó
Igapó
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Igapó
Terra firme

Palhas, talas e cipós
Espécies
Arumã
Buçu
Cipó-ambé
Cipó-titica
Inajá
Jacitara
Jauari
Pinaiuquira (palha
branca)
Saratudo
Timbó
Ubim (grande)
Ubinzinho

Finalidade
Artesanato
Cobertura de casa
Artesanato
Artesanato, mobiliário, amarração
de cerca e cobertura de casa
Construção de casa (paredes)
Artesanato
Artesanato
Acabamento de casa

Ambiente de extração
Várzea
Igarapé
Terra firme e igapó
Terra firme

Fazer banho
Artesanato
Cobertura de casa
Cobertura de casa

Platôs, igapó, igarapé
Terra firme
Rebio
Flona

Terra firme
Cabeceiras
Igapó, várzea
Terra firme
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Sementes, resinas, cascas, óleos
Espécies
Andiroba
Carapanaúba
Copaíba
Cumaru
Piquiá
Castanha

Finalidade
Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal
Uso medicinal
Alimento
Alimento e venda

Local de extração
Igapó, terra firme
Igarapé, terra firme
Terra firme
Terra firme, igarapé
Várzea e terra firme
Terra firme
Frutos

Espécies
Açaí
Bacaba
Bacuri
Buriti
Cacau
Caju-açu
Castanha
Cupuaçu
Goiaba-de-anta
Inajá
Ingá
Jaca
Jutaí
Laranjinha
Mangaba
Mucajá
Pariri
Pitomba
Puruí
Taperebá
Tucumã
Uxi coroa
Uxi liso

Ambiente de extração
Terra firme; igarapé; gruta
Terra firme
Várzea
Igapó; igarapé
Terra firme/mata
Terra firme; várzea
Lago do Farias, Jacaré, Abuí, Serra do Macaco
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme/mata
Terra firme
Terra firme
Igapó/mata
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Quanto ao perfil ocupacional dos moradores da Tapagem, um levantamento
socioeconômico realizado em 2014 apontou que: 25,4% trabalhavam em atividades
extrativistas, pesca e agropecuária; 3,5% eram funcionários públicos; 1,5% eram
empregados em Porto Trombetas; 0,4% trabalham nas cooperativas da região e 0,4% eram
artesãos. O restante da comunidade dividia-se em: estudantes (41,9%), aposentados
(8,1%), donas de casa (5%) e desempregados (2,3%). (STCP, 2014, p. 4.45).
Depreende-se, em relação a 2006, que alguns percentuais apresentaram sensível queda,
em especial: o de aposentados, que era, então, de 27%; o de assalariados, que
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representavam 21%; e o de artesãos, que correspondiam a 5% dos moradores. Naquele
ano, ainda, 21% dos moradores eram beneficiários de programas de transferência de renda
do governo federal (MMA, 2006). Atualmente, alguns moradores também são contemplados
pelos programas Bolsa Verde e Bolsa Família.
Principais expressões culturais: Tapagem é uma comunidade rica em expressões
culturais – festas, danças, músicas, artesanatos, narrativas e conhecimentos tradicionais.
Seu calendário cultural é composto por atividades promovidas pela escola, pelo time de
futebol e pelos moradores mais ligados à igreja – quer católica, quer evangélica. Celebramse datas de São João, natal, ano novo, Dia da Pátria, Dia das Mães, Dia da Consciência
Negra e outras, mas o maior evento da comunidade é a festa do padroeiro, São Sebastião.
São Sebastião teria sido o santo de devoção dos primeiros negros que se instalaram na
localidade, onde deixaram como herança uma pequena imagem sua, feita em madeira.
Mais tarde, a comunidade ganhou outra imagem do santo, maior e feita de gesso, de um
político de Oriximiná (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 28). Hoje, ambas estão na capela, mas é a
menor que é festejada: “É nessa imagem que está o sentido de ancestralidade, veio do
tempo dos antigos”, escreveu Funes (2000, p. 27).
A festa de São Sebastião é, até hoje, uma das principais manifestações culturais de todo o
TQ Alto Trombetas I, atraindo moradores de todas as comunidades quilombolas do
Trombetas. Segundo o INRC, justamente, “os ‘tapageiros’, como são chamados os
moradores da Tapagem, eram reconhecidos como grandes festeiros na região... pela sua
capacidade de produzir uma festa importante e agregadora como era a de São Sebastião”
(Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 28).
Os moradores mais idosos relembram que as antigas festas do santo eram momentos
privilegiados para reencontros entre parentes e amigos, formação de casais e laços de
compadrio. Elas também são lembradas pela fartura de uma época em que todas as
comidas e bebidas eram preparadas pela comunidade, quando todos contribuíam, e doadas
aos visitantes, num gesto que é muito considerado pelos quilombolas.
Era feito aquele bocado de biju pra dá para o pessoal comer na festa
com bebe de manhã não era nada vendido era tudo dado tinha uma
mesa grande quando era de manhã ornava aquela mesa, era café,
era chá, era chocolate, bocado de biju. Tudo era dado, não vendiam
nada. Saiam de esmola, num era assim de motor como é agora, era
no remo, no remo iam buscar lá de baixo quando a festa era aqui
na Tapagem. São Sebastião saía, iam buscar lá do Jamary de casa
em casa ele vinha esmolando, até que chegou o dia da festa pra
fazerem entrada. Aí hoje em dia já é de motor que vão, que saem
com o santo e tudo já é vendido se você tem sua comida antes de
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ir na festa encha sua barriga e deixe em casa se der pra deixar, pra
quando você chegar você comer, se você tem dinheiro quando tiver
lá na festa e tiver com fome você vai comprar e comer, é dois
pedacinhos de osso, com mais duas colheradas de macarrão, arroz
um bago de feijão, é meu irmão, é assim. Café se você quiser tomar
um café, dê dinheiro em dois dedos de café, é 50 centavos, um real
se você quiser esquentar seu estomago (Iphan, 2014, F1-1, A3, p.
4).
Os ritmos tocados eram as músicas de pau e corda: valsa, bolero, lundu, carimbo, mazruca.
As comemorações duravam até mais de uma semana, sempre incidindo no dia 19 de
janeiro, como expôs Aloísio Silvério ao INRC:
Eu ainda cheguei a ver festa desse santo, que a gente fazia festa
de nove noites. Como a gente ia fazer essas festas de nove noites?
Tinha os sócios, o mordomo, tinha o juiz da festa, tinha a juíza da
festa. Tinha mordomo da primeira vara, da segunda vara. Então, se
eu era o mordomo eu era responsável de criar um porco, criava
aquele porco que no dia 19 eu tinha que levar lá pra festa. Esse já
levava um ou dois arguidar de beiju da mandioca, outro já fazia a
farinha, outro já matava um pirarucu. Eu sei que quando era no dia
da festa, tinha uma casa que ficava empilhada, então era uma festa
cultural que só terminava quando nós terminava aquela comida.
(Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 3).
Conforme relato registrado por Funes, a festa da Tapagem
[...] era boa né, por que graças a Deus a festa aqui primeiro não se
tinha essas tantas beberage que hoje tem, era só aqueles velhão
que tomavam prá se divertirem e foram brinca (...) não assim, não
tomavam, pois é, e a música que tinha era o negócio de violino que
chama, era tambor, bumbo, essas coisas de pau e corda. (Funes,
2000, p. 27).
Atualmente, a festa de São Sebastião é realizada no fim de semana mais próximo do 19 de
janeiro (Iphan, 2014) e divide-se em apenas dois dias de uma programação que inclui
celebrações, ladainhas os quais se rezam ladainhas e se tocam folias, círio fluvial,
levantamento de mastro e apresentação de danças. A propósito, seu Duí, morador da
Tapagem, é referido como “um dos rezadores de ladainhas mais conhecidos na região”
(Iphan, 2014, F1, 2, p. 3).
Hoje, a comunidade depende consideravelmente do aporte material da prefeitura de
Oriximiná e da participação da escola na obtenção de fundos para a festa (Iphan, 2014).
Alguns moradores, como a professora Cleucineide, lamentam as mudanças ocorridas na
festividade.
Naquela época era interessante porque todo mundo... Havia
coletividade naquela época. A gente perde essa coletividade da
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cultura, hoje fala em coletividade da união, mas não, às vezes é uma
agregação das pessoas [...] Você vinha na festa, você não tinha
preocupação de comprar um prato de comida, tudo era doado, do
café, almoço e jantar. (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 28).
Uma referência cultural atual na comunidade da Tapagem é a dança Marajoara, que é
organizada pela professora Cleucineide Souza, da escola Raimundo Vieira. A dança
envolve os alunos e é acompanhada por versos, palmas e toques de tambor.
Aqui na Tapagem viemos dançar marajoara/ Aqui na Tapagem
viemos dançar marajoara/ Samba aqui, samba acolá. Samba aqui,
samba acolá/ E vieram os negros, vieram lá de Pacoval/ E vieram
os negros, vieram lá de Pacoval/ Samba aqui, samba acolá, samba
aqui samba acolá/ Samba aqui, samba acolá, samba aqui samba
acolá/ Porque Zumbi lutava, lutava pra se libertar/ Porque Zumbi
lutava, lutava pra se libertar/ Samba aqui, samba acolá. Samba
aqui, samba acolá/ Samba aqui, samba acolá. Samba aqui, samba
acolá/ Amigos vieram do (...). Samba aqui, samba acolá. Samba
aqui, samba acolá/ Samba aqui, samba acolá/ (...) estivessem aqui,
estavam juntos a balançar. Samba aqui, samba acolá. Samba aqui,
samba acolá/ Samba aqui, samba acolá. Samba aqui samba acolá/
E vamos todos a balançar/ E vamos todos a balançar/ E vamos
todos a balançar/ E vamos todos a balançar. (Iphan, 2014, F1-1, A3,
p. 52).
O grupo de dança se exibe nas festas da comunidade e do território, e sua organizadora se
empenha para que faça apresentações na cidade de Oriximiná.
De valor histórico e cultural para os moradores, também, existe a ilha do Cemitério, que
segundo Aloísio Silvério, “fica lá em cima... divide entre o Mapuera e o rio grande [o
Trombetas]” e teria sido “um lugar de passagem dos negros que fugiam da escravidão no
Alto Trombetas” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 91).
Conflitos socioambientais e outros: Parte considerável dos conflitos socioambientais
identificados na Tapagem se referem às Unidades de Conservação federais que atuam na
área. Inclusive, no que tange à trajetória de ocupação da comunidade, os dramas de
deslocamento compulsório de famílias que viviam na margem esquerda do rio, com a
criação da Rebio, ficaram marcados na memória coletiva e são relembrados até hoje. Já
em relação à Flona, a sensação exprimida pelos quilombolas é de estarem “cercados”.
A gente tem de um lado o ICMBio, que a gente não pode passar
para lá, não pode fazer nada lá. Do lado de lá não pode pescar, só
se for peixe miudinho, só para comer; roçado para o lado de lá a
gente não faz, só do lado daqui. Do lado daqui a gente faz, mas é
pequeno. Logo passando aí, tem a parte da Flona, que é uma parte
também. Praticamente, a gente está cercado, a gente está no meio.
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Você não pode passar nem muito para um lado, nem muito para
outro. (Informação verbal).
Embora as restrições relativas às UCs interfiram negativamente na renda das famílias, o
principal recurso natural de que dependem tem sido garantido, nos últimos anos, por um
Termo de Compromisso realizado com o ICMBio, conhecido na área como Acordo da
Castanha: “A gente tem um termo de compromisso assinado com o ICMBio [...]. Tem uma
papeleta” (informação verbal).
A referida papeleta é um documento de controle do acesso dos extrativistas à Rebio, que
indica datas de entrada e saída e volume da produção de castanha, entre outros dados.
Com relação ao Termo de Compromisso, alguns quilombolas se queixam da burocratização
da relação com a floresta, apesar de entenderem que é melhor terem esse acordo
celebrado do que nada.
Como que vocês vêm trazer essa dificuldade para nós, que ninguém
sabe o que é isso? Nós sabemos que o termo de compromisso é
assinado por três anos, é assinado um termo de tirar castanha
dentro da Rebio, e aqui nós estamos na Saracá-Taquera. Nós
dorme aqui e tira castanha daquele lado! Os maiores castanhais são
do lado da Rebio, os menores são aqui o Farias. Tem umas diversas
castanheiras, às vezes dá esses temporais fortes, ela já está com a
raiz muito fora da terra, ela cai. Uma castanheira, dizem que tem a
oportunidade de viver 200 anos. Mas, como eu digo que é o mesmo
que ser a geração do cristão, que a mulher chega a ter filho até certo
tempo; quando ela cai na menopausa, ela não vai ter mais filho. Ela
começa sempre em janeiro, janeiro ela vai até em junho, tem
castanheira que joga até julho. A gente extrai de janeiro a junho. O
termo de compromisso, quando foi o primeiro termo de
compromisso, era de janeiro a maio. Aí, foi acrescentado no
segundo processo que fosse até em junho porque realmente tem
castanhal dentro dos igarapés e não tem água para chegar lá, então
foi dado mais um tempo, para ficar até junho. (Informação verbal).
Sobre a abrangência temporal da extração permitida pelo Termo de Compromisso, os
castanheiros alegam que nem sempre os períodos previstos são, de fato, produtivos. Dizem
que, como os deslocamentos são realizados em rabetas e canoas, os ciclos efetivamente
produtivos não podem ser fixados no calendário, mas dependem da sazonalidade das
águas, variável a cada ano:
Como transporte da castanha, para você ir para os igarapés... Para
os castanhais tem igarapés nos castanhais de ambos os lados,
principalmente nessa área da Rebio... A pessoa espera a água
encher para poder ele ir para lá carregar a castanha, porque é um
transporte marítimo sabe? Tem que esperar as águas dar para
poder tirar as castanhas. (Informação verbal).
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A perspectiva de operação da mineração nos platôs da ZCO, mais próximos à comunidade
da Tapagem que aqueles onde a MRN trabalha até hoje, tem trazido instabilidades
consideráveis entre os moradores, pois entendem que serão ainda mais “cercados”.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: A insegurança quanto ao futuro das pessoas
na comunidade, principalmente das futuras gerações, é tema recorrente nas falas dos
moradores da Tapagem e permeou todo o exercício de ponderação sobre os possíveis
impactos socioambientais positivos e negativos da instalação da mineração na ZCO. De
modo geral, as atividades para fins de elaboração do ECQ, apesar de bem recebidas pela
comunidade, deram vazão a expressões de tensão, incompreensão e conflito intra e entre
comunidades do TQ Alto Trombetas I. A tônica de muitas declarações registradas na
reunião geral do ECQ foi de crítica às atitudes recentes da empresa, embora elas tenham
trazido algum benefício.
Como eu estou dizendo, de 2013 para cá foi o ano que ela começou
a dar mais uma atençãozinha. A gente estava fazendo essa igreja,
ela veio e deu uma ajuda. Não foi ela que fez a igreja, cada um
comunitário contribuiu, ela veio e terminou de concluir, mas claro, a
mineração não quer saber disso. Os comunitários começaram, ela
veio e disse que ia ajudar, ajudou, mas, num jornal dela lá está como
ela tivesse feito essa igreja aqui. Então, se for analisar no jornal
dela, vai estar dizendo que ela fez uma igreja para a Tapagem, mas
não foi, ela só ajudou. Se ela já conta uma mentira dessa, a gente
sabendo das coisas, que tal se só ela der alguma coisa...
(Informação verbal).
Na visão dos moradores, a mineradora tem tentado se aproximar deles, fazendo
concessões, para obter a licença para extrair bauxita em terras reivindicadas pelos
quilombolas. A comunidade entende que, como existe um processo de titulação em curso,
a discussão sobre o licenciamento ambiental deveria ser posterior à solução do mesmo.
A nossa luta aqui é por causa de titulação [...]. Aqui todo mundo está
ciente disso, depois da titulação, aí nós estamos prontos a negociar
com ela. O platô, justamente, está na nossa área. Porque aí a gente
já sabe como negociar, porque a gente também vai lançar um
projeto, não é dizer assim [que] só eles vão fazer. A gente tem
bastante gente que conhece um pouco a lei e a gente vai buscar
ajuda lá fora para poder a gente negociar com eles. Porque, quando
você negocia que é uma coisa que você tem, que eu quero e eu
estou negociando com você mesmo, fica mais fácil porque você é o
dono; se eu for negociar com outro que não é o dono, fica difícil.
Hoje em dia a gente luta para ter esses direitos [...]. Para isso que
eu luto, não só para mim, por um lugar melhor, por uma vida melhor.
Eu quero melhoria para todos da nossa área. Eu já disse que eu
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morro por esse povo aqui, mas dinheiro não me compra.
(Informação verbal).
Sobre o processo que se instaurou em torno de denúncias de que a mineradora estava
realizando trabalhos de detalhamento de pesquisa e levantamentos na área dos platôs, em
2012, sem consentimento prévio dos quilombolas, lideranças comunitárias da Tapagem
acusam-na de omissão e distorção de informações como forma de incentivar a adesão de
moradores aos projetos apresentados, implicando consequências negativas para a vida
econômica e social da coletividade.
Queriam fazer uma reunião... Não vieram as pessoas da mineração,
foi umas que eles mandaram. Queriam uma resposta, tipo uma
assinatura do pessoal, mas a gente disse que não decidia assim,
que entrava em reunião para saber como era esse negócio, que
justamente, era uma autorização para entrarem já com caminhão,
com máquinas pesadas, caçamba, trator, que já vinham abrir uma
estrada grande para começar. Realmente a gente parou aí, não
quisemos dar as assinaturas, ninguém assinou. Teve uns que ainda
ficaram brabos. Porque, assim, ainda disseram que aquela
assinatura era para vir o ensino médio. Poxa, todo mundo estava
querendo concluir o ensino médio... Justamente, é isso que eu lhe
digo, aqui a coisa é o ensino médio, o pessoal está doido pelo
ensino médio. Quando acaba, não era, eles queriam assinatura para
meter um requerimento para a comunidade autorizar eles entrarem
na Cruz Alta. Isso a gente ainda foi em Santarém, eu ainda fui lá
com outro rapaz e a [procuradora do MPF] responsável sobre isso
mostrou para nós [as assinaturas]. Eu peguei as assinaturas lá,
mandamos ela cancelar. Não era só eu, eu estava só
acompanhando o presidente da associação, o Aluízio. Estava lá no
cabeçalho dizendo que nós tínhamos autorizado. Nós mandamos a
doutora cancelar porque a autorização que estava lá era para o
ensino médio e é o que o pessoal mais quer. (Informação verbal).
Aliado ao conflito, existe o temor de ocorrências similares às enfrentadas por outras
comunidades quilombolas mais próximas dos platôs exauridos e em exploração. O caso
histórico a que aludem é o do lago do Batata, onde os rejeitos da mineração levaram à
escassez de recursos naturais para sobrevivência da população do seu entorno.
Por isso eu lhe disse, eu conheço onde a mineração fez os
impactos. Vai ser a mesma coisa, o projeto deles é isso, nunca vi a
mineração dar um futuro melhor para os quilombolas. Dizer que deu
uma escola com ensino médio, com escola técnica, não. O projeto
dela é piscicultura, é dar um viveiro de peixe para todas essas
comunidades [...]. Não vem falar para mim de mineração, eu não
estou conhecendo ela agora, eu tenho 40 anos já e eu morava muito
mais perto de lá. Eu vim para cá porque eu casei para cá, mas eu
já estou vivendo há uns dez ou doze anos aqui dentro. Durante
esses anos, eu estou há dezesseis anos com a minha mulher,
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durante esses anos eu trabalhava lá com eles, no tempo do seu
Júlio [Sana], do seu Ademar, Zé Carlos. Eu trabalhava junto,
andando com eles, então, eu conheço a realidade que faz os
impactos. Não fez na minha área, mas fez no Batata, e o que eles
querem mesmo é só o minério, depois que terminar o minério, já
era. O que mesmo me preocupa é porque eles têm um poder
grande, eles têm pessoas que chegam aqui, quando eles veem que
eles mesmo não estão conseguindo lhe convencer, eles pegam os
próprios da região e: “Te dou tanto para fazer isso, isso”. E eles
põem para ser os frenteiros disso. A gente está lutando aí, a minha
decisão que sempre eu estou falando é essa aí. O impacto vai ser
grande porque eu conheço a área que eles trabalham, para quem
ainda não entrou no projeto da mineração, ele não sabe. Você olha
aí na sua frente, é muito bonita, tem mata, tem coisas, mas para
mim que já fui nos platôs dela, na área que ela desmatou, que fez
os tanques dela de lavagem... Você vai dizer que eu estou
mentindo, mas, se eles deixassem, eu lhe provava que tem tanque
de lavagem do tamanho desse lago aqui, que você corre de lancha,
que eles tinham lancha de 150 HP que corria lá dentro. Então, o
cara vai dizer que não vai dar o impacto, vai, o impacto vai ser
grande, não vai ser só na mata, vai ser nas caças, no ambiente todo!
(Informação verbal).
A lista dos possíveis impactos ambientais, econômicos e sociais negativos identificados
pelos moradores, em caso de liberada a lavra de bauxita na ZCO, inclui: o desmatamento;
a poluição das águas de igarapés, lagos e rio; a poluição do ar com fumaça e pó de bauxita;
a poluição sonora oriunda de máquinas e de embarcações; o aparecimento de doenças
respiratórias, de pele e outras associadas ao consumo da água imprópria tais, como diarreia
e vômito; o aumento do consumo de álcool e drogas; a perda de recursos econômicos de
subsistência; e a prostituição de jovens.
Então, dizer que não vai dar impacto, que não vai abater em um
bocado [de gente], vai! O impacto ambiental vai ser grande. Se
todos fossem da minha opinião, a nossa resposta era não. Tanto faz
ser para mineração, ser para hidrelétrica que querem na Cachoeira,
a minha resposta é não porque eu sei o termo do impacto ambiental
que sofre a natureza, e não só a natureza, como o ser humano. Só
em termo de estarem trabalhando, a quantidade de animal que
sofre, que some da área, a quantidade de peixe que morre... porque
nesses igarapés tem muito peixe. Se você fosse analisando e
tivesse uma pessoa para subir e lhe mostrar filmando a quantidade
de peixe que a gente andando vê nesses igarapés... os igarapés
que eles vão tapar para passar carro, caçamba, trator... eles aterram
tudo. Aquele peixe que ficar preso para lá vai morrer porque ele não
é acostumado naquele rio parado, ele é acostumado à correnteza.
Os outros que estão no rio parado, mas a água está circulando.
Depois que tapar uma boca, ele [a água do igarapé] não circula
mais, não tem para onde aquela água jogar porque não vai ter
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aquele movimento para o oxigênio movimentar. Eu conheço a
realidade. Você pode ver num viveiro terrestre, se você fizer um
viveiro e não tiver uma bomba para aquela água ficar circulando e
dar o oxigênio naquela água; se de vez em quando o cara não tiver
um esgoto para estar trocando e aquela água caindo e entrando
outra, eu dou o tempo de um dia ou dois dias se os peixes de lá
todinhos não estarão mortos porque o oxigênio falta para eles. Eles
são acostumados no movimento na água da natureza, como o lago
aqui. Eles entram aqui como uma coisa que Deus fez. Então, a água
sobe, a parte do igapó entra n’água, os peixes vão para o igapó,
seca... está ali movimentando. Então, para mim, o impacto é muito
grande. E vão acabar com alguns produtos que dão o dinheiro para
o ser humano, que aqui tem muita gente que só sobrevive disso, de
copaíba. Eles tiram a copaíba para vender, outros é de andiroba,
outras é do breu. Olha, às vezes está faltando o dinheiro e “ah, em
tal lugar tem muito breu”. Aí se reúnem três, quatro pessoas e vão
embora para lá, trazem, já é um meio de sobrevivência. Eles [MRN]
vão destruir isso tudo, e daí, para onde vai? Dizer que eles vão dar
um trabalho, um recurso, mas será que eles vão dar esse trabalho
durante o cara viver ali? Terminou, morreu, vai passar para o filho?
Não vai! (Informação verbal).
Estima-se que o desmatamento incidirá diretamente em perdas econômicas para todas as
famílias que dependem do extrativismo de recursos florestais madeireiros e nãomadeireiros.
Tem várias coisas na mata, tem copaíba, andiroba, uxi, tudo que a
gente come, usa, tudo tem nessa área. Eu não sei existe na área
que ela [MRN] está, mas isso é geral aqui. É copaíba, açaí, uxi, tudo
tem nessa área que ela trabalha porque é só uma área aqui. E
muitas coisas que são compradas [por outras pessoas no comércio
local], e que a gente não dá valor. O murumuru, o açaí, eles
compram a muda, o palmito... Para nós não tem valor porque nós
temos um paraíso entre nós. A gente vai, pega um peixe, vai ali
ainda pega um porco. Ninguém não sabe daqui com a um tempo se
vai mudar. (Informação verbal).
Os moradores da Tapagem também preveem, entre os possíveis impactos da mineração
na ZCO, o agravamento das restrições de uso do território e recursos naturais, destacando
a afetação dos recursos hídricos e das atividades produtivas tradicionalmente
desenvolvidas pelos comunitários para o seu sustento.
Vai piorar para a gente. Depois que eles começarem a explorar essa
bauxita vai piorar para nós. A partir do momento que a Mineração
está, a gente não pode pescar, caçar, não pode fazer uma roça
nesse local, só sobe quem é cadastrado. Então, eu acho que vai
piorar mais. A partir do momento que a Mineração chegar, eu acho
que vai mudar muito porque daquela água da Mineração a gente
não pode beber e nem tomar banho, nem pescar. Falam que não
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pode, que têm que tirar água tratada de lá, lá da Mineração [Porto
Trombetas]. Pessoal de lá [comunidades próximas a Porto
Trombetas] pegam seus carotinhos e levam para as suas casas,
que aquela água lá não pode beber, que vem dos navios. Porque,
até hoje, você vê esse rio aqui. Nós consideramos ser uma água
boa, uma água limpa, uma água saudável. Para nós é uma água de
qualidade, esse nosso rio aqui. Graças a Deus, se você precisa de
um peixe... eu saio para a roça e eu deixo um menino de onze anos
e o outro de nove anos para pegar o almoço, eles pegam aí no porto.
Até hoje, graças a Deus, nós ainda não temos esse impacto para
afastar esse tipo de coisa aqui do nosso rio, ainda nesse pequeno
pedaço aqui. Porque já dali de Trombetas, da mineração para baixo,
você já sente dificuldade com certas coisas. (Informação verbal).
Ainda com relação aos possíveis impactos sobre os bens naturais utilizados para
alimentação e sobrevivência das populações quilombolas da região, é citado o
afugentamento das caças:
Eu sou caçador. Aqui nós temos vários tipos de caça, mas as mais
fáceis que a gente encontra por aqui ainda é cotia, paca, porco,
algumas aves, que a gente pega alguma para comer. Peixe
bastante, quase todas as espécies. Essa beira aqui, graças a Deus
isso aqui para nós é uma beira que é muito importante [...]. Nós
dependemos de conviver com essa natureza que faz parte da nossa
vida. Muitas madeiras são frutas dessas caças. A mineração entra
por aí desflorestando para tirar a sua bauxita, daqui a pouco mais
as caças vão sentindo a falta desse alimento, daqui a pouco a gente
vai sentindo a falta. Das madeiras, das caças porque se elas não
acharem mais as frutas para elas, vocês acham que elas vão ficar?
Não vão ficar, elas vão procurar outro lugar. E nós não podemos
sair daqui. Para onde nós vamos? Então, essa é uma das minhas
preocupações como comunitário. (Informação verbal).
Outro possível impacto da mineração na área é a dependência dos comunitários em relação
à empresa, pelo estabelecimento de vínculos de trabalho e renda que, embora tenham
aspectos positivos, afetam o modo de vida tradicional das comunidades do TQ Alto
Trombetas I.
Por exemplo, para você pegar um peixe para sua alimentação, já
não é muito fácil. Outra, a maioria do pessoal, já quase todo mundo
é funcionário da Mineração, sobrevive mais da Mineração. Eu não
sou contra a Mineração, agora, o que eu quero é que nossos direitos
também sejam reconhecidos. (Informação verbal).
A interferência da empresa em áreas de floresta utilizadas pela comunidade em suas
atividades produtivas e o aumento do fluxo de embarcações são apontados como fatores
de perturbação dos moradores e dos animais.
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Aqui nós temos essa pequena floresta aqui que está nativa. Se você
entrar aqui, logo aqui você pega os limites da Mineradora que está
tirando a bauxita. É bem aí. Eu não digo que isso vá ficar para
sempre no que está porque você sabe que a população aumenta...
O movimento nesse rio aqui já aumentou bastante e daqui para
frente ninguém sabe como vai ficar com esses tantos projetos que
estão entrando no rio Trombetas. Você vê logo ali abaixo da
Mineradora já tem duas madeireiras. Então, tudo isso traz
dificuldade para nós. A Mineração está aqui, ela pode extrair o
minério dela, sim, mas nós como comunitários, nós dependemos
dessa natureza. Aqui, nós sobrevivemos aqui, nós estamos bem
aqui. Graças a Deus, a única dificuldade que nós temos aqui um
pouco é problema de saúde e a parte financeira. É a única coisa que
nós enxergamos, mas em outras partes, nós temos terra boa para
trabalhar, para fazer nossas plantações. Tem um grupo de pessoas
que estão indo nas terras na Mineração, vendo como a Mineração
trabalha. (Informação verbal).
Até mesmo a realização de pesquisas é apontada como um fator de perturbação da vida
local.
Em 70, quando eu vim para cá, tinha cinco mil e poucas tartarugas.
Agora, ouvi dizer que se tem seiscentos... Se tem! [...]. Antes, não
acontecia esse negócio dessa pesquisa. É barco, é zoada. O bicho,
ele é ocioso, ele não gosta de muito movimento, ele é meio
entocado. Dizia até um senhor, [que] a mulher menstruada não pode
subir nessa praia porque a tartaruga não gosta disso. (Informação
verbal).
A concorrência com a empresa e o ICMBio por bens naturais das áreas mineradas aflige a
comunidade, que se sente desconsiderada quanto à divisão dos recursos (naturais e
financeiros) decorrentes da exploração minerária.
Aqui, quando eu estava conversando com esse [funcionário da
MRN], quando eu estava na [associação] Mãe Domingas, ele
perguntou: “O que planejas tu com a Mãe Domingas? O que tu
planejas como alguma compensação se a Mineração fosse chamar
vocês, o que tu falas”? Eu digo: Olha, eu queria para nós a madeira
que ela desmata, era importante. “Mas, poxa, quem te deu essa
prática”? Eu digo: Porque eu sei que só com a madeira daí vocês
pagam vários trabalhadores e vários impostos que vocês desmatam
e pagam para o Ibama. “Isso é verdade mesmo”, ele disse, mas
disse que “é difícil para nós porque o Ibama não vai abrir mão dessa
madeira”. (Informação verbal).
Apesar dos impactos que associam à presença do empreendimento minerário na região
desde a década de 1970, os quilombolas da Tapagem reconhecem a importância dos
projetos executados pela mineradora, sobretudo nas áreas de saúde, infraestrutura, cultura
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e educação, haja vista a recorrente ausência do Estado nessas áreas, resumida a
investimentos feitos pela prefeitura de Oriximiná.
Essa parte de comunidades, uma parte mudou muito, mas
influenciado pela prefeitura de Oriximiná. A prefeitura de Oriximiná
ela já implantou e já investiu muitas coisas nas comunidades, isso é
uma coisa que posso falar para você, que nenhuma pessoa dessas
comunidades vai falar. (Informação verbal).
Para os comunitários, a atuação da prefeitura é boa no que tange à educação e ao apoio
dado em infraestrutura e para a festa do padroeiro, mas insuficiente em outras áreas, o que
torna a ação da mineradora ainda mais importante. Neste sentido, na reunião geral do ECQ
na Tapagem houve indicação de impactos positivos da presença da MRN na região, bem
como declarações de expectativas de novos benefícios.

Embora alguns moradores sustentem que só há interesse nas jazidas existentes no
território, há consenso de que a empresa pode promover benefícios para as comunidades.
A Mineração, depois de um certo período que ela começou a vir. Foi
acabando o minério, foi acabando minério. Quando ela começou a
passar para tirar minério, extrair minério já mais para onde está
pertencendo a uma área que está em processo de ser das
comunidades. Hoje ela está sentando com as comunidades,
conversando com as comunidades para ver o que se pode fazer
para não deixar a gente chupando o dedo. Aqui tem muita coisa que
eu acho que a Mineração pode nos ajudar, que nós precisamos.
(Informação verbal).
Atualmente, já há benefícios considerados pelos comunitários. Na área da cultura,
destacaram a ajuda financeira para a realização da festa de São Sebastião e o projeto de
apoio à produção de cerâmica, em parceria com o Museu Emilio Goeldi.
Na área da saúde, ressaltaram a atenção dispensada pelo projeto Quilombo, solicitando a
ampliação do mesmo.
Nós temos batido muito, aqui na nossa comunidade, para que nós
consigamos um posto de saúde. A gente já fez apelo para a
Mineração. Nós não somos cadastrados no [hospital de] Trombetas.
A Mineração atende o pessoal das comunidades aqui. É problema,
você sabe que saúde jamais você vai ver um a pessoa morrendo e
vai dobrar as costas. Em uma parte, não pode falar que ela é ruim ou
boa. Fica meio a meio. Falar sobre saúde, falo bem dela e falo mal.
Em uma viagem que a minha mãe engravidou, eles atenderam ela
[no HPTR], mas não foi como a gente pensava. Eles mandaram ela
daí da Mineração para Oriximiná com o bebê morto dentro dela. Isso
eu acho que eles não fizeram nada, depois de ter o recurso mandar
para outra. (Informação verbal).
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No campo da educação formal, sublinhou-se a colaboração da empresa no processo que
inaugurou a Educação de Jovens e Adultos no território quilombola. Agora, as demandas e
expectativas da comunidade em relação à MRN voltam-se à oferta regular de ensino de
nível médio e ao ensino profissionalizante.
Um dos termos que ela poderia ajudar muito a gente aqui é no
ensino médio normal, nós não temos [...]. Dizer que nós não temos
o colégio, tem! Agradecemos ao município e ao estado que fizeram
esse colégio, mas o município só pode ter até o fundamental
completo. Outra coisa, nas experiências, principalmente, montar
uma escola técnica para as pessoas se formarem. Porque, quando
uma pessoa se torna um funcionário dela, ela dá tudo isso, mas
porque ele está trabalhando lá; se ele sair, perde tudo [...]. Eu acho
que ela poderia ajudar nessa parte. (Informação verbal).
Em 2016 a MRN ofereceu cursos profissionalizantes no âmbito do Pronatec, tendo sido a
comunidade da Tapagem contemplada com duas vagas. A participação nas aulas dadas
foi viabilizada pela empresa, com logística de transporte e alimentação. Os moradores
elogiam a iniciativa e demandam a ampliação das vagas e dos cursos profissionalizantes
na região, acreditando que eles trarão oportunidades de trabalho para os formados.
A Mineração está dando curso de técnico, mecânico e eletricista,
[...] ela está dando essa oportunidade, abriu duas vagas para cada
comunidade. Porque, quando eles pegarem o certificado, já está
com a vaga garantida, isso ela está fazendo. Não é para todos os
jovens, mas é para duas [vagas]. Mas é como ela [MRN] diz, assim
se formam esses dois aqui, para mecânico e eletricista, então
quando for no outro ano vem outra vaga de novo. Porque são treze
comunidades e a senhora sabe, hoje em dia tem que ter logística
pesada. (Informação verbal).
Também foi mencionada a contribuição da empresa no desenvolvimento do Projeto Pé de
Pincha, que visa à proteção dos quelônios da região.
Eu trabalho com castanha, roça. Mas agora estou trabalhando com
a chocadeira de tracajá lá no Farias. O tracajá desova lá, a gente
tira e leva para uma praia e faz o cercado e fica lá no período até
eles [os filhotes] nicarem e a gente faz a soltura. Até aqui está dando
certo para a comunidade. No que já tinha pouco tracajá lá, e com
essa chocadeira eu acredito que vai dar mais agora. (Informação
verbal).
Em relação à infraestrutura das comunidades quilombolas, foi destacado o apoio da MRN
à reforma da sede da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná (Arqmo), situada em Oriximiná, com espaços para abrigar as
associações dos territórios. Além disso, a mineradora firmou um convênio com a entidade
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por meio do qual fez repasses financeiros para manutenção das despesas mensais com
material de expediente, conta de luz, água e plantonista.
O prédio estava, da Arqmo, basta que eu lhe diga, estava uma
imundice. Então o que acontece? Ele chegou lá, levaram
[funcionários da MRN, daí: “O que é preciso aqui”? É preciso
reformar esse prédio. Nós vamos reformar esse prédio e vamos dar
cada um quarto para cada entidade, para as cinco entidades que se
propõe aqui. Isso eu tenho até hoje em ata. (Informação verbal).
Na comunidade da Tapagem, o apoio dado pela empresa, em termos de infraestrutura, se
refletiu nas obras da igreja São Sebastião, do barracão e da cozinha comunitária, e em
bens adquiridos a pedido da coordenação local, como motor e acessórios para a lancha da
comunidade e uma roçadeira para trabalhos comunitários.
Nós aqui, foi só a lancha que saiu desse primeiro processo, a lancha
com a cobertura. Só foi o motor também, que a lancha tinha aqui. A
lancha, quem deu eu não estou lembrado quem foi, mas foi de outro
projeto, não foi da Mineração não. Só foi da Mineração agora de
2014 para cá, que foi doado um [motor] 40 [...]. Hoje em dia nós já
temos uma lancha... para fazer esse transporte aqui, ela foi pedida
em prioridade. Essa lancha foi pedida para isso. (Informação
verbal).
As relações recentes com a empresa conduziram ao delineamento de projetos, envolvendo
outros atores, que vêm contribuindo para a organização e o fortalecimento das associações
locais. Em especial, foram citados projetos desenvolvidos pela Equipe de Conservação da
Amazônia (Ecam) com apoio da MRN.
Outra coisa que eu digo, essa nossa entidade estava com dezesseis
anos sem..., estava irregular, ela não tinha conta. Aí eu baixei para
Oriximiná, passei dois dias lá, consegui nos estabilizar na receita
federal. Então, esse ECAM nos ajudou, deu 80% do valor que nós
devíamos. Que a Mãe Domingas devia de cinco mil seiscentos e
uma fração, e ela deu 80%, ela deu quatro mil e pouco. Ficou mil
cento e trinta e sete, isso era para nós, a comunidade cobrir isso.
Isso aconteceu. (Informação verbal).
Ainda, foi ressaltado o apoio logístico dado pela empresa às lideranças quilombolas que
têm participado de reuniões e debates sobre a titulação do TQ Alto Trombetas I, como forma
de fortalecimento da governança comunitária.
Sempre ela tem dado ajuda sobre esse negócio de ver a titulação
como anda, eu não fui nenhuma vez pra Brasília, mas teve gente
que já foi [...]. Ela está dando todo tempo essa logística. Para o
grupo que vai ela dá. Quando ela não manda buscar, ela manda
combustível. Não estou falando a favor dela, estou falando o que
acontece. (Informação verbal).
539

Por fim, no sentido da governança comunitária, os moradores concordaram que devem
aproveitar o processo de licenciamento ambiental da ZCO para se organizarem e
encaminharem as demandas coletivas, não se deixando levar por ofertas de benefícios
individuais e interesses particulares, porque “se realmente eles estão querendo fazer isso
aí na área que pertence à gente e não estão ajudando nessa parte, depois de eles pegarem,
eles não vão fazer” (informação verbal).
Aí nessa Mãe Domingas tinha companheiro que trabalhava junto, a
gente era uma entidade que era composto de cinco diretores. Mas,
acontece que, quando dois ficam aqui e três ficam contra, era difícil
da gente conseguir as coisas [...]. Eles [MRN] nunca tinham aberto
as portas para nós e, se tivemos essa oportunidade de ter essa
porta aberta, quando chegou na hora... Porque o que acontece
realmente, porque todos nós temos nossa diferença, eu por
exemplo, sou de um jeito, você é de outro, todos nós temos nossa
diferença. Por exemplo, eu quero as coisas só para mim, individual,
só que ela não dá assim, ela não dá individual, ela tem que dar no
coletivo para todo mundo ficar sabendo. E quando chega na parte
individual, aí tem aquela diferença: “Olha, eu fui lá na Mineração e
ela me deu isso”. “Pois eu vou lá! Eu vou lá, ela deu para o fulano,
eu vou lá” [...]. Então, foi cortado essa pauta aí, esse negócio de
doação. Eu até respeito, assim, a Mineração já ajudou bastante, já
ajudou bastante porque desde o início que ela abriu as portas, que
eu sabia já foi 2014. (Informação verbal).
Em suma, em relação ao licenciamento ambiental da ZCO a comunidade da Tapagem
concluiu, em reunião do ECQ, que “para cá para essas áreas ela pouco fez. Aqui é uma
área esquecida, se a gente não for atrás, não vem” (informação verbal), mas que, diante da
perspectiva de continuidade da MRN na região do Trombetas “ela pode fazer muito mais”
(informação verbal).
Tabela 69: Matriz de impacto - Tapagem
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Muito Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Forte
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Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Muito Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Fraco
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Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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14. PARANÁ DO ABUÍ
Figura 158: Centro comunitário do Paraná do Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 17/12/2016.
Denominação: Paraná do Abuí.
A denominação deriva da sua localização às margens do paraná que liga o rio Trombetas
ao lago do Abuí, pela margem direita. O termo dicionarizado paraná significa “braço de um
rio mais ou menos caudaloso, separado do tronco principal por uma série de ilhas” (Aurélio
On Line), perfazendo um canal.
Localização e acesso: A comunidade Paraná do Abuí fica no TQ Alto Trombetas I, entre
Abuí e Tapagem. As casas da comunidade se distribuem nas margens do paraná
homônimo e em torno do lago do Abuizinho, em área quilombola titulada pelo Iterpa em
2003. Essa área fica no entorno da Flona Saracá-Taquera e da Rebio Trombetas, onde a
comunidade, junto com as demais integrantes do TQ Ato Trombetas reivindica título de
terras coletiva.
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Distante 61,65 Km de Porto Trombetas (MRN, 2016), o acesso à localidade se dá
exclusivamente por via fluvial. O transporte local é feito, principalmente, em bajaras
movidas a motor de tipo rabeta e barcos de pequeno porte. Segundo a vice-coordenadora
da comunidade, Ozeane dos Santos, do Paraná até a Tapagem, o tempo de viagem com
um motor-rabeta é de uma hora; até Porto Trombetas, de barco, a duração da viagem é de,
no máximo, cinco horas; até Oriximiná, de barco, levam-se doze horas. Se as viagens forem
feitas de lancha, em duas horas se atinge Porto Trombetas e, em mais três, a sede
municipal de Oriximiná.
Situação fundiária e sobreposição: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrange 61.211,96
ha correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí. Atualmente, a comunidade
Paraná do Abuí e as demais integrantes do TQ (Abuí, Santo Antônio do Abuizinho,
Tapagem, Sagrado Coração de Jesus e Mãe Cué) aguardam a titulação de uma porção
territorial de 151.923 ha que apresenta sobreposição com a Flona Saracá-Taquera e a
Rebio Trombetas, conforme processo administrativo tramitando no Incra desde 2004
(processo nº 54100.002189/2004-16).
A titulação dessa área em terras federais impõe o enfretamento de uma questão delicada:
a necessidade de revisão dos limites das Unidades de Conservação criadas em terras
secularmente ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos e atualmente
geridas pelo ICMBio. Por tal razão, a solução do procedimento de regularização fundiária
do TQ tem sido postergada (assim como foi postergada até fevereiro de 2017 a publicação
do RTID concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar a consenso, entre o Incra e
o ICMBio, quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 18 famílias.
Aqui, como em regra se fez nos demais relatórios, foram adotadas as informações
prestadas pelas lideranças da comunidade em questão, mas é preciso atentar que os dados
de população no Paraná do Abuí são controversos.
Levantamentos realizados em 2014 demonstraram que havia, nesse ano, 20 famílias e 108
pessoas no Paraná do Abuí (STCP, 2014), um total bem próximo ao indicado no Relatório
Antropológico do TQ Alto Trombetas I para 2008: “17 famílias habitando aproximadamente
17 casas” (MMA, 2006, p. 99). Entretanto, dissidências entre os moradores levaram à cisão
que, em outubro de 2015, deu origem à fundação da comunidade Santo Antônio do
Abuizinho, com a qual 15 das famílias locais teriam passado a se identificar, de acordo com
informações prestadas em campo ao ECQ pelas atuais lideranças de Santo Antônio.
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Dado de população - Paraná
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

17

90

22

100

20

108

18

96

114

19

Em relação à composição da população local, segundo o MMA (2006, p. 101):
Registra-se um percentual de 20,8% de comunitários originados na
própria comunidade [...]. Observa-se que a comunidade, além
desses representantes, foi formada basicamente por comunitários
oriundos da Tapagem, representando um percentual de 37,5% e do
Lago Jacaré que demonstra igualmente um mesmo percentual de
37,5%. O Lago Jacaré apresenta aqui um percentual bastante
expressivo de comunitários, provavelmente foragidos das
expulsões na época de criação da Reserva. O restante de 4,2%
originou-se na comunidade do Abui, comunidade bastante próxima
do Paraná do Abui.
Portanto, entre os fatores mais importantes na constituição da comunidade estão as
migrações de moradores da Tapagem e do lago do Jacaré, após a expulsão que sofreram
quando da criação da Rebio Trombetas em 1979.
Histórico da ocupação: A trajetória de ocupação do Paraná do Abuí remonta aos antigos
mocambos no rio Trombetas, formados no século XIX, os quais também deram origem à
comunidade da Tapagem, de onde vieram os primeiros ocupantes da localidade. Segundo
uma descendente dos fundadores, Maria Cira Cordeiro, entre eles estavam os Printes e os
Xavier, conforme depoimento exposto por Funes (2000, p. 28):
É do tempo dos Mocambos. Olha, tinha o meu pai, o meu avô
chamado Martinho Printz. Eu conheci o meu avô materno que era
Felipe Xavier. Esse meu avô Felipe contava que eles ficavam
trabalhando, também, por essas cachoeiras, iam prá lá ficavam
muitos tempos prá lá sem poder vir prá cá, pra onde eles
começaram a vida deles, né. Que inclusive eles tem muitos terrenos
nessas mediações da Tapagem. Tem cacoal, tem oiteiro, tem uma
casa azul ali abaixo da Tapagem que tem uma terra preta, por traz,
ali eles fizeram vários acampamentos por lá e andavam assim uma
parte liberta e outra eles andavam meio corrido. Eles comiam sem
sal, ai eles faziam sal queimavam esse croatá de inajá prá eles
comerem com peixe assado, feito sal. Por todos esses martírios eles
passavam. Eles contavam essas história.
Os habitantes das margens do paraná tinham relações de parentesco e de estreita
colaboração com os do Abuí e da Tapagem. Assim, quando essas comunidades cresceram
devido à migração das famílias deslocadas compulsoriamente do lago do Jacaré para
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criação da Rebio, a ocupação em torno do paraná também se intensificou. Na mesma
época, instalaram-se aí famílias expulsas do Teso da Praia Rasa, onde um sujeito
conhecido como “Gringo” se apresentou como proprietário das terras. Essa é, por exemplo,
a história dos pais de Osmaelino Silvério dos Anjos (Neco):
Meu pai casou com a mamãe, morou um tempo na Tapagem. Aí
nasceu uma irmã minha e nós fomos ali para cima morar [onde]
chamam de Teso da Praia Rasa. Lá nós moramos vários anos, eu
me criei lá. Saímos de lá porque tinha um gringo que disse que a
terra era dele e nos desapropriou de lá. Ele disse que tinha um
marco, e tinha mesmo um marco afincado lá. Foi aí que viemos para
cá, para o paraná. Não existia comunidade ainda, e quando
chegamos tinha pouco morador nesse paraná. Depois veio um
pessoal que saiu do Jacaré, porque não fomos só nós, foi um
bocado que foi expulso e se passou para cá, e fundamos a nossa
comunidade ali mais embaixo. Ela ficava ali na frente, [mas] não
estava bom e a gente se passou para cá onde estamos até hoje.
(Informação verbal).
À dona Cira Cordeiro os atuais moradores atribuem a iniciativa de oficialização da
comunidade Paraná do Abuí como forma de fortalecimento do grupo e enfrentamento dos
problemas que vivia. Assim relembra Ozeane Mendes, vice-coordenadora atual da
comunidade:
A pessoa mais antiga mora aqui ainda, mas ela está lá em Oriximiná
esses tempos porque ela está doente, é a velha Cira. Foi ela que
fundou essa comunidade. Tinha uma barraquinha de palha e
começamos a rezar lá embaixo e foi, foi, até a gente fundar a nossa
comunidade. Ela é a árvore da comunidade. As famílias daqui
frequentavam a comunidade [celebrações] do Abuí Grande e
Tapagem. Mas ela fez essa promessa para o Espírito Santo na casa
dela dois anos. Ela passou a fazer essa ladainha que ela faz até
hoje, sempre no dia 23 de junho. Como foi tendo mais famílias aqui,
ela resolveu fundar a comunidade em 86, que o padre Patrício deu
a ideia. Nesse tempo a comunidade tinha em torno de 20 famílias
e era tudo Abuí Grande e depois que virou Paraná do Abuí.
(Informação verbal).
Assim, em 1986, com apoio da Igreja Católica e do movimento quilombola que se
organizava na época, a comunidade Paraná do Abuí foi fundada oficialmente. No espaço
escolhido para ser o centro comunitário do Paraná do Abuí, foram erigidos capela, barracão
e casa de farinha de uso coletivo. Porém, depois de sucessivas enchentes que atingiram
as construções, esse centro teve de ser deslocado, de acordo com Ozeane Mendes.
[...] o centro comunitário era lá na frente, lá no centro de farinha, lá
era escola, barracão comunitário, lá era tudo. E vinha a cheia e não
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metia no fundo. Quando foi de 89 [em diante] começou a meter no
fundo todo ano... Até que, em 2002, nessa escola a gente passou o
mês de maio sem estudar, porque entrou dois palmos de água em
cima desse piso. Aí daí para frente a gente não entendeu mais, o
fenômeno da natureza fez essa mudança e agora é praticamente
todos os anos. (Informação verbal).
Transferido o centro comunitário, ele permanece até hoje no mesmo local.
Em relação aos laços com as outras comunidades quilombolas da região, após a
autonomização, os moradores do Paraná do Abuí continuaram mantendo relações de
parentesco, afinidade, colaboração mútua, sociabilidade e apoio político.
Junto com os demais comunitários, participaram, em 1989 da fundação da Associação das
Comunidades Remanescentes de Quilombo de Oriximiná (Arqmo), cujo objetivo principal
era garantir a propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombo, nos
termos dispostos pela Constituição Federal. Filiaram-se, também, à Associação Mãe
Domingas, que, em 2003, obteve do Iterpa a titulação da área onde fica a sede do Paraná
do Abuí. Até hoje, os moradores locais participam dessas entidades e lutam pela titulação
de todo o TQ pleiteado, conforme processo que tramita no Incra desde 2004.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1976
1979

23/06/1984
1985

1986
1989
1989
2002

2003
2004

Evento
Instalação dos primeiros moradores na área da Tapagem.
Construção do núcleo urbano de Porto Trombetas.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, seguida da
expulsão de moradores da área do Lago do Jacaré, que se
associou à ocupação do Paraná do Abuí.
Primeira ladainha realizada na casa de dona Cira, marco
precursor da fundação da comunidade
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal na entrada do território Alto
Trombetas.
Fundação da comunidade Paraná do Abuí.
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Criação da Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Oriximiná.
Decreto 5.273/2002 – Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel rural situado na localidade Alto
Trombetas, necessário ao reconhecimento em favor da
Associação Quilombola Mãe Domingas.
Titulação de parte do território quilombola Alto Trombetas pelo
Instituto de Terras do Pará.
Abertura do processo nº 54100.002189/2004-16 junto ao Incra
para regularização fundiária do TQ.
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14/02/2017

Publicação do RTID do TQ Alto Trombetas I no Diário Oficial.

Organização social e política: A comunidade do Paraná do Abuí conta com uma
coordenação local responsável pela representação dos interesses dos moradores perante
associações locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que
recorrem à comunidade. A coordenação, atualmente, é composta por Luciano Gonçalves,
ocupando o cargo de coordenador, e Ozeane Mendes dos Santos, no cargo de vicecoordenadora.
No plano do território, a comunidade está articulada politicamente com a Associação Mãe
Domingas, filiada à Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná
– Arqmo, que representa o conjunto de comunidades quilombolas do município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de ONGs,
tais como a Comissão Pró Índio, que assessora a Associação Mãe Domingas em diversas
situações.
Alguns comunitários são membros da Cooperativa Mista Extrativista dos Quilombolas do
Município de Oriximiná – Ceqmo, que agencia diretamente ao comprador a comercialização
direta da produção dos quilombos.
Infraestrutura: A infraestrutura disponível no Paraná do Abuí é semelhante à das outras
comunidades do TQ.
As moradias ficam na margem direita do paraná e no entorno do lago do Abuizinho. Na
maioria, elas são feitas de madeira e cobertas com palha de ubim.
O centro comunitário tem um barracão, alojamento, casa de farinha e uma igreja
consagrada a Nossa Senhora do Livramento. Em 2006, o barracão comunitário dispunha
de aparelhos de TV e vídeo, mas eles só eram ligados em havendo disponibilidade de
combustível para o gerador que abastece o espaço.
Não existe sistema de abastecimento de água, tampouco saneamento básico na
comunidade. Toda a água utilizada pelos moradores é retirada do próprio paraná e, até
2006, era considerada de “qualidade boa” (MMA, 2006, p. 195). Algumas famílias a
tratavam com hipoclorito (MMA, 2006). Para 2014, o levantamento socioeconômico feito
pela STCP não informa nenhuma forma de tratamento da água, além de indicar como
destino do esgoto as fossas sépticas (em poucas casas), fossas rudimentares, valas e
valetas.
Quanto aos resíduos sólidos, uma vez que não existe serviço de coleta, sua destinação é
a queima (SCTP, 2014).
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A respeito do fornecimento de energia elétrica, observa-se uma mudança significativa em
relação a 2014, quando apenas algumas casas, cujos proprietários possuíam gerador
próprio, dispunham dessa facilidade (STCP, 2014). De acordo com o coordenador da
comunidade, atualmente, 100% das residências têm acesso a energia elétrica produzida
por geradores movidos à óleo diesel. Ressalta-se que a doação de quatro grupos geradores
foi feita pela MRN no âmbito de acordos construídos entre a empresa e as comunidades
dos TQs Alto Trombetas I e II, desde 2014.
Na comunidade não se capta sinal de telefonia, nem há sistema de comunicação com o
exterior. As notícias e encomendas são transmitidas por barqueiros da região ou
aproveitando-se viagens dos moradores de uma comunidade para outra ou para a cidade.
Para o transporte coletivo, usam um barco que faz a linha de Cachoeira Porteira a
Oriximiná, com ida aos domingos e retorno às quartas-feiras. Já o transporte individual
dentro dos limites do TQ é feito regularmente em canoas equipadas com motor do tipo
rabeta e bajaras. Algumas famílias possuem barcos de pequeno porte com os quais se
deslocam para Porto Trombetas e/ou Oriximiná.
Não há espaços de lazer além do campo de futebol e do barracão que abriga as festas
comunitárias.
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Educação: Atualmente, não existe escola na comunidade do Paraná do Abuí, e os estudantes
são atendidos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, localizada no
Abuí. Essa é uma das escolas-polos da região e atende, além de alunos da própria
comunidade, aqueles que residem no Paraná do Abuí e no Santo Antônio do Abuizinho. O
ensino é oferecido em dois níveis: educação infantil e fundamental, até o nono ano. No ano
de 2016, a escola registrou a matrícula de 166 alunos (Semed, 2016).
O transporte escolar é feito por barqueiros contratados pela Semed, que levam as crianças e
adolescentes do Paraná do Abuí para a escola e as trazem de volta às suas casas,
diariamente.
Como a escola não oferece ensino de nível médio, os jovens que desejam continuar os
estudos têm que migrar para Oriximiná, cidade mais próxima onde podem acessar escolas da
rede pública do Estado.
Desde 2014, a escola Tancredo Neves abriu vagas para Educação para Jovens e Adultos
(EJA), com apoio da MRN. No entanto, como o programa atende a uma faixa etária específica,
a principal demanda da comunidade na área de educação é a implantação do nível médio
regular em escolas da região.
Saúde: A comunidade Paraná do Abuí não dispõe de unidade de saúde, mas conta com a
atenção de um Agente Comunitário de Saúde (ACS), segundo uma liderança local.
A saúde melhorou para nós aqui na comunidade, a gente já tem uma
agente de saúde [...], já facilitou mais para nós [...]. Antes tinha uma
única pessoa que atendia na área de saúde que era a agente de saúde
que trabalhava nas duas comunidades, que era a Maria Rita, ela era
do Abuí e trabalhava pelas duas comunidades. (Informação verbal).
Existe, ainda, em Porto Trombetas, um ambulatório mantido pela MRN que, eventualmente,
assiste aos moradores do Paraná do Abuí. O problema é que, assim como no hospital da vila,
o atendimento aí é restrito aos quilombolas previamente cadastrados pela empresa; e só os
moradores de Boa Vista, ou descendentes diretos destes, têm acesso a esse benefício.
Apenas em casos de emergência, incluindo partos, o hospital de Porto Trombetas aceita
pacientes do Alto Trombetas. Em outros casos, ou tão logo passado o quadro de emergência
médica, os doentes são imediatamente direcionados à rede pública municipal de Oriximiná.
Nesses casos, toda a logística é assumida pela MRN, como bem declara Ozeane dos Santos:
“Eles só deixam a gente com o acompanhante, mas são eles que dão a lancha, vai um médico
acompanhando e entrega [o doente] lá no hospital”.
A mineradora também realiza ações de saúde no território quilombola, por meio do projeto
Quilombo, executado em parceria com a Fundação Esperança. Os atendimentos desse
projeto consistem em consultas médicas, exames laboratoriais, conscientização e formação
de agentes de saúde. As ações são mensais e concentradas na Tapagem, para onde devem
se dirigir moradores do todo o TQ Alto Trombetas I.
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Contudo, a implementação das ações do projeto Quilombo recebe muitas críticas por parte
dos beneficiários e é, frequentemente, tema de debates com a mineradora. Os maiores
problemas apontados são a insuficiência das senhas de atendimento, acrescida do fato de
elas não serem distribuídas com antecedência, obrigando os quilombolas do Paraná do Abuí
e outras comunidades a tentarem a sorte de conseguir uma senha ao chegarem à Tapagem.
As dificuldades de locomoção para a comunidade vizinha também são mencionadas.
Agora que vem na Tapagem a Fundação Esperança que é ligada à
Mineração. Mas tem um detalhe, antes ela não queria atender as
outras comunidades porque foi um sorteio e só queriam atender a
Tapagem e o Sagrado. Das outras comunidades, eles atendiam a
gente se sobrasse ficha. Senão, a gente voltava para casa. Teve tanta
briga com a Mineração... Inclusive mês de outubro teve uma reunião
lá no Jamari, que nós passamos de novo a ter o acesso. (Informação
verbal).
O único tipo de ação de saúde oferecido constante e suficientemente bem pela MRN é de
prevenção, segundo os moradores. Neste sentido, eles avaliaram positivamente as
campanhas de vacinação e, principalmente, os serviços de borrifação e termonebulização
(fumacê) para prevenção à malária: “[...] o único atendimento que sempre teve foi da malária”.
Sobre este último, trata-se de serviço mantido pela MRN desde 1999, em parceria com a
Secretaria de Saúde do município de Oriximiná (MRN, 2016). Suas ações são realizadas a
cada quatro meses e têm surtido sensível efeito.
Dadas as condições gerais de saúde na comunidade, são frequentes as práticas baseadas
em conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais para tratamentos de cura e
prevenção de doenças. Como registrado pelo Iphan, esses conhecimentos e práticas são
parte do patrimônio cultural local e fazem parte da vida cotidiana de moradores, assim como
o recurso aos puxadores benzedores (Iphan, 2014), entre os quais dona Cira é citada como
a maior referência local.
Segundo informaram no ECQ, fazem uso de ervas, óleos e seivas vegetais, gorduras animais,
mel de abelha, sementes e cascas de árvore, entre outros recursos. Entre as plantas
medicinais que utilizam, foram destacadas: copaíba, arruda, pau d’água, cúria, preciosa,
casca-doce, grajió, cipó-saratudo, saracura-mirá, andiroba, cumaru e timbó-titica.
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais tomados como referências espaciais
na comunidade são lagos, igarapés, praias, rios e pontas.
Entre os lagos, os mais citados foram: Lago do Macaco, Lago do Macaquinho, Lago do Padre,
Lago do Alho, Lago do Rafael, Lago do Arrozal, Lago do Ansioso, Lago do Silveira, Lago
Tapaginha, Lago do Abuizinho, Lago Macaxeira, Lago Preguiça, Lago do Velhada, Lago
Farias, Lago Jacaré e Praia do Tabuleiro.
Os igarapés destacados foram o Grande, Candeeiro, Preto, Marcolino e das Velhas.
Os rios são o “rio” do paraná, isto é, o próprio paraná, e o rio Trombetas.
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As pontas mencionadas são: Última Ponta, Baixa da égua, Cuatá, Tigre, Abelardo, Anta,
Tiririca, Serra Grande e Serrinha.
Todas essas feições constituem fontes importantes de água doce para consumo e de
pescado.
As florestas também são marcos associados recursos naturais usados para a sobrevivência
das famílias de Paraná do Abuí e de outras comunidades do TQ Alto Trombetas I. Elas são
referências simbólicas, além de lugares de provimento de recursos naturais como madeiras
para construção de habitações e embarcações; copaíba, castanha, breu, andiroba, cipós,
caripé, palhas, cipós, açaí, bacaba e caças das mais variadas.
Marcos edificados da comunidade: Os principais marcos edificados na comunidade são as
habitações e o centro comunitário.
Figura 159: Alojamento comunitário do
Paraná do Abuí.

Figura 160: Barracão comunitário do
Paraná do Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 17/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 17/12/2016.

Figura 161: Igreja de Nossa Senhora do
Livramento

Figura 162: Casa de farinha no Paraná do
Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 17/12/2016.

Foto: Alexandre Rocha, 17/12/2016.

O centro comunitário é o ponto de apoio de diversas atividades da comunidade. Ele é
composto por: um barracão que abriga eventos como reuniões e festas; um alojamento onde,
no passado, funcionou uma escola; uma casa do motor de luz; sanitários masculino e
feminino; um campo de futebol; e a igreja de Nossa Senhora do Livramento, feita de alvenaria
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com piso cimentado, com portas e janelas de madeira e telhado do tipo Brasilit. Há, ainda,
uma casa de farinha comunitária situada na beira do rio, um pouco mais afastada das demais
construções do centro. Com estruturas simples e rústicas feitas em madeira e cobertas com
palha, contém uma gareira para limpeza da mandioca e retirada de tapioca, e um forno de
ferro para assar beijus e torrar farinha. Trata-se do lugar utilizado pelos comunitários para a
produção de farinha, tapioca, crueira, beiju-cica e beiju-mole ou pé de moleque.
Outros pontos de referência: Há pontos de referências fora da comunidade do Abuí, como
a Base Tabuleiro do ICM-Bio, a comunidade Cachoeira Porteira, o cemitério da Tapagem, a
vila de Porto Trombetas e a cidade de Oriximiná, além da Flona Saracá-Taquera e da Rebio,
costumeiramente chamadas como o “lado do Ibama”.
Atividades produtivas e renda: A maioria dos moradores do Abuí vive de agricultura, pesca,
caça e extrativismo. De acordo com o MMA, em 2006, os percentuais de participação dessas
atividades na composição da renda dos comunitários eram de 53% no caso do extrativismo
de produtos florestais e de 29% para a agricultura.
Em relação à agricultura, em 2006, “observou-se que 75% dos núcleos praticam agricultura
somente com fins familiares e outros 25%, além do uso familiar a utilizam também com fins
comerciais de pequena escala” (MMA, 2006, p. 196-197). Igualmente, hoje em dia, predomina
a plantação de itens para consumo próprio, e as vendas, quando ocorrem, são para pessoas
da própria comunidade, segundo Osmaelino Silvério.
Eu planto mandioca, banana, só o básico. Digo, a gente produz
bastante, mas só para o alimento mesmo. Quase ninguém vende, é
só para o rancho mesmo. Quando tem muito, é para a gente vender
aqui mesmo entre nós [porque] tem aqueles que plantam e tem
aqueles que não plantam, aí vendemos para esses. (Informação
verbal).
Tal como nas demais comunidades consideradas neste ECQ, utiliza-se o sistema de corte
(com derrubada das árvores e limpeza do terreno) e queima para preparação dos roçados.
Estes, contudo, são de pequeno porte e só podem ser abertos no lado direito do paraná: “A
gente faz roça aqui desse lado, atrás de casa. A gente faz tudo desse lado aqui, no lado
direito; do outro lado o Ibama não deixa” (informação verbal). Os plantios são feitos,
principalmente, no início das chuvas de inverno, mas, a partir delas alguns produtos podem
ser plantados ao longo de todo o ano, como a mandioca.
O trabalho na agricultura se organiza em bases familiares e em mutirões. Eventualmente,
ocorre a contratação de pessoas da própria comunidade, sobretudo na fase de preparação
do roçado, um serviço mais penoso que costuma ser feito pelos homens. No momento do
plantio, as famílias reúnem seus membros de todas as idades e, ainda, convidam parentes e
vizinhos para ajudar, no sistema dos mutirões. Vide relato de Ozeane Mendes:
O meu esposo, no momento ele está trabalhando lá em Trombetas,
está fazendo serviço de servente de obras. Ele mora lá e, no final de
semana que ele tem folga, ele vem para cá. Ele está para lá desde
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março de 2013. Inclusive, sobre a roça, a gente paga para fazerem
para nós, porque só eu com as crianças não podemos fazer. Como ele
está desempregado, eu sempre dou para o meu pai roçar, eu dou esse
trabalho para ele. Agora, para plantar, a gente costuma sempre fazer
os mutirões. As famílias se reúnem e vão para o mutirão. (Informação
verbal).
Assim, no verão e na entressafra da castanha, sobretudo, as atividades agrícolas se tornam
importantes fontes de renda monetária e não-monetária para a maioria das famílias. Porém,
no período mais seco, compreendido de agosto a dezembro, os comunitários declaram ter
dificuldade de acesso aos roçados: “tudo fica mais longe”, dizem eles, devido à seca dos rios
e lagos, e torna-se penoso transportar a colheita, a exemplo da mandioca. Justamente por
isso, nesse período o preço da farinha aumenta, por conta da escassez do produto. Ocorre,
até mesmo, que os próprios produtores de farinha tenham que buscar esse gênero no
comércio de Porto Trombetas e Oriximiná para manter a alimentação da família: “Agora,
devido à seca e às roças serem longe, ela está saindo a R$ 200,00 [a saca], no caso é oitenta
litros. A dificuldade que nós temos é para chegar na roça nesse período, por conta da seca.
As roças são feitas todas no igarapé e fica muito longe nesse período” (informação verbal).
Os principais cultivos são listados a seguir.
Cultivares
Abacaxi
Banana
Batata
Cará
Cupuaçu
Jerimum
Macaxeira
Mandioca
Milho
Nos quintais das casas encontram-se criações de galinhas e outros animais de pequeno porte.
Alguns comunitários criam gado bovino – em 2006, havia 17 cabeças de gado (MMA, 2006),
mas não se tem o número exato para 2016.
Em todo caso, a caça é uma atividade de extrema importância para a alimentação das
famílias. Dados colhidos pelo MMA demonstraram que “a frequência média de caçadas mês
por núcleos familiares corresponde a 6,3 saídas e o total de 169 indivíduos caçados mês “na
área de utilização da comunidade no entorno da REBIO Trombetas” (Estudo MMA Projeto
Povo do Rio, 2006, p. 239).
Aves são visadas o ano todo, mas os mamíferos de pequeno a grande porte são caçados
preferencialmente durante o inverno, devido à maior facilidade de locomoção para a floresta,
através dos igarapés, e à disponibilidade de animais mais gordos (por comerem mais frutos
que aparecem com as chuvas). Répteis, especialmente tartarugas e jabotis, são muito
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apreciados e abatidos o ano todo, mas a procura por eles é maior no verão, quando se dificulta
o acesso a variedades de caça.
Bichos de pata
Período
Animais
Qualidades
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Anta
Baixas e igarapés
Caititu
Floresta
Cotia
Roças e beiras de rios e
igarapés
Macaco
Floresta
Paca
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras, e pontas do rio.
Queixada
Floresta
Tatu
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras
Veado
Próximo a árvores frutíferas
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Bichos de pena
Período
Animais
Qualidades
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Aracuã
Mata
Cigana
Igapó e beiras de lago
Cujubim
Cabeceiras
Jacamim
Nas árvores frutíferas do inverno
Mutum
Beira de água (rio, igarapés e
cabeceiras)
Nambu
Beira de água (rio, igarapés e
cabeceiras)
Pato
Várzea e Igapó
Tucano
Qualquer árvore frutífera, tanto
de igapó quanto de terra firme.
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Bichos de casco
Período
Animais
Qualidades
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Cabeçudo
Praias e lagos
Jabuti
Matas
Jacaré
Rios e lagos
Tartaruga
Praias e Igapós
Tracajá
Praias e Igapós
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Os pescados também são fundamentais na subsistência das famílias, representando a maior
fonte de proteínas de que dispõem. Em 2006, os indivíduos entrevistados pelo MMA
“declararam que na comunidade do Paraná do Abuí o total de pescado corresponde 326
kg/semana/família na área de utilização da comunidade e a média semanal corresponde a
18kg/família no entorno da REBIO Trombetas”. (MMA, 2006, p. 238).
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Pescados
Período
Animais
Qualidades
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Acari
Lagos
Aracu
Lagos, igapó
Cara
Lagos
Jaraqui
Lagos
Molo/Acará
Lagos
Pacu
Lagos, rio
Pirarucu
Lagos
Saúna
Lagos, rio
Tambaqui
Lagos, igapós
Tucunaré
Lagos
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
O extrativismo é praticado na comunidade o ano inteiro, existindo um vasto rol de produtos
utilizados para alimentação, construção civil, marcenaria, artesanato e usos medicinais.
Notoriamente, o extrativismo de castanha-do-pará é a principal atividade econômica das
famílias de Paraná do Abuí. Em 2006, 94,7% dos extrativistas trabalhavam nessa atividade;
78,9% na extração de óleo da copaíba; 52,6% na extração de breu; 15,8% e 10,5% na coleta
de cipós e de palha de ubim, respectivamente (MMA, 2006, p. 197).
Ainda hoje, em primeiro lugar na procura local, a castanha-do-pará produto atende tanto ao
consumo doméstico quanto é vendido para comerciantes da região do Baixo Amazonas e/ou
negociado em troca de alimentos e outros produtos de primeira necessidade com os regatões.
A coleta de castanha, contudo, é sazonal e depende do inverno, sendo realizada
prioritariamente entre fevereiro e junho: “A partir de fevereiro o povo ganha o mato, e fica até
em maio. Tem gente que vai até em junho” (informação verbal).
Alguns coletores se mudam para os castanhais até o fim da safra enquanto outros realizam o
percurso de ida e vinda diariamente, mas tudo depende da distância entre o castanhal e a
moradia: “Eu trabalho aqui mesmo no Lago Abuiznho. Quando eu não vou pra lá, eu vou para
o Jauari. Eu não vou morar no mato, mas tem os outros que ficam direto no mato. Eu trabalho
aqui mesmo, fico lá em casa e vou de manhã e volto” – diz seu Osmaelino.
Nos castanhais, os coletores se espalham pela área e, quando juntam a quantidade prevista,
retornam para a comunidade a fim de escoar a produção e logo retornar à coleta: “Bem,
quando chega lá, um vai para cá, outro vai para ali, outro para acolá. Amontoam a castanha,
juntam tudo dentro do paneiro. Quando eles calculam que já dá um paneiro, eles voltam” –
contou um castanheiro morador do Paraná do Abuí. Aqueles que se mudaram para o
castanhal no período de safra tendem a continuar em campo e enviam sua produção pelos
companheiros.
Para a comercialização da castanha alguns participam da cooperativa de quilombolas, a
Ceqmo; outros a vendem para os regatões – atravessadores, geralmente vindos de Oriximiná
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e de Óbidos. Segundo os extrativistas da comunidade, os valores de venda variam bastante,
a depender da época. No início da safra, quando a quantidade é grande e as dificuldades para
extração e transporte do produto são menores, uma caixa (entre 40 e 42 litros) de castanha
custa em torno de R$ 20,00 (vinte reais). Com o decorrer dos meses, visto que as castanheiras
mais próximas já foram exploradas, as distâncias a serem percorridas até os frutos são
maiores, gerando um custo extra de transporte que impacta no preço final do produto. No final
da safra, em geral já iniciada a vazante dos rios, o preço se eleva ainda mais, podendo uma
caixa de castanha alcançar R$ 80,00.
Os castanhais tradicionalmente utilizados pela comunidade são: Padre, Jauari, Ilha Grande e
Caetano, na margem direita do rio; Jacaré, Farias e Ponta da Boca, na margem esquerda; e,
no entorno do lago Abuizinho, os castanhais Tigre, Cuatá, Baixa da Égua, Igarapé Grande,
Boca do Macaquinho, Ponta do Baca, Várzea, Saco das Almas, Igarapé Preto e Lago do
Macaco.
Em segundo lugar na escala de importância econômica do extrativismo, na comunidade
Paraná do Abuí, está a copaíba. Presente nas matas fechadas de terra firme, a copaibeira
fornece um óleo bastante visado para usos medicinais e cosméticos. De acordo com os
entrevistados, sua extração é feita através de um furo no tronco da árvore, de modo que seja
encontrada a “veia” pela qual o óleo flui. Os extrativistas relatam que, para que a atividade
seja exitosa e a árvore não seja prejudicada, são necessários conhecimentos que só a prática
traz.
Um dos pontos mais importantes da extração sustentável do óleo de copaíba, de acordo com
seus conhecimentos, reside na boa vedação do canal aberto na árvore e no respeito do tempo
de descanso que ela necessita para recuperação. Esses cuidados, segundo os coletores,
garantem a sobrevivência da copaibeira e a produção contínua de óleo, bem como contribuem
para a extração do óleo de forma mais célere na coleta seguinte. Caso contrário, a matériaprima continua escorrendo até que o furo esteja “sarado” ou que a árvore seque, correndo o
risco de morrer.
Teve um tempo que eu saí para tirar copaíba... andei que só e não
acertei tirar. Passei uma semana e tirei dois litros. Mas era o costume,
o jeito que eu não tinha. Tem que furar a copaibeira e assoprar no
buraco. Assoprou, o óleo desce. Mas não pode olhar para cima senão
o óleo sobe. A gente tira o óleo e tampa a copaibeira. Faz um torno e
põe no buraco, e larga ela lá. Passa tempo, a gente volta, destampa e
tem muito óleo. Aí a gente tira, torna a tampar e deixa lá. Se tirar e
deixar o buraco aberto ela passa o tempo escorrendo óleo até sarar o
buraco. (Informação verbal).
De acordo com os relatos, uma copaibeira leva, no mínimo, 15 anos para crescer e atingir o
ponto de produção de óleo, podendo oferecer grandes quantidades do mesmo em uma única
extração. Se for usada a técnica de vedação do furo, a segunda retirada deverá se dar pelo
menos um ano após a primeira e assim sucessivamente: “Olha, eu calculo que com uns 15
558

anos já dá de tirar o óleo dela. Quando ela está grossa, dá tirar bem óleo. Certa vez eu acertei
uma que deu 45 litros, mas já teve quem achou de até 80 litros. Quando a copaibeira dá óleo,
ela dá muito” (informação verbal).
Os copaibais de referência para a comunidade se situam do “lado do Ibama”: Caetano, Jauari,
Cadeeiro, Serrinha, Cansado Grande, Cansadinho, Cobras, Padre, Ilha Grande e o Macaco.
Na comunidade, a copaíba é vendida para atravessadores no valor de R$30,00 por litro, que
consideram muito baixo diante das dificuldades de extração, principalmente, porque têm
notícias dos altos valores que o produto atinge correntemente no mercado externo à região.
Madeiras
Espécies
Aroeira
Cedro
Goiabarana
Hanba
Jacarandá
Lombrigueira
Mandioqueira
Marupá
Marfim
Melancieira
Muiracatiara

Finalidade
Construção de casa (parede, tábua,
cerca)
Construção de casa (flechal, caibro,
tábua), mobiliário
Lenha
Construção
Construção de casa
Lenha
Lenha
Construção de casa (parede)
Construção de casas (esteios)
Mobiliário

Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme e Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e Várzea
Terra firme, Igapó

Palhas, talas e cipós
Ambiente de extração
Terra firme

Espécies
Timbó Titica

Finalidade
Artesanato

Espécies
Andiroba
Breu
Copaíba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Uso medicinal
Igapó
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme

Espécies
Açaí
Bacaba
Castanha
Curuí
Piquiá
Uxi

Ambiente de extração
Terra firme

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Além das atividades agroextrativistas, da pesca, da caça e da produção de farinha, não há
muitas opções de trabalho para os moradores de Paraná do Abuí. Então, quanto ao perfil
ocupacional dos moradores, um levantamento socioeconômico realizado em 2014 apontou
que: 28,7% trabalhavam em atividades extrativistas, pesca e agropecuária; 1,1% eram
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funcionários públicos; 1,1% eram empregados em Porto Trombetas; 5,7% trabalham nas
cooperativas da região. O restante da comunidade dividia-se em: estudantes (40,2%),
aposentados (4,6%), donas de casa (2,3%). (STCP, 2014, p. 4.45).
Nas atividades de campo do ECQ, notou-se que, possivelmente em razão da distância entre
a MRN e a comunidade, a mineração não tem sido uma opção de renda para as famílias
locais. As lideranças afirmaram que, das 18 famílias que fazem parte da comunidade, apenas
uma pessoa trabalha em Porto Trombetas. Contudo, na ocasião das pesquisas de campo do
ECQ, um grupo de comunitários trabalhava na limpeza do centro comunitário e de um campo
de futebol. Segundo informaram, foram contratados por três meses pela Cooperboa a pedido
da MRN. Essa contratação, como explicaram, foi decorrente de um acordo com a empresa no
âmbito das discussões que têm tido a respeito do licenciamento da ZCO. No que concerne a
benefícios sociais, foi informado que grande parte das famílias são contempladas com o Bolsa
Família. Em menor número, existem comunitários que recebem aposentadoria.
Principais referências culturais: A ladainha do Divino Espírito Santo, realizada no dia 23 de
junho, e a festa de São João, realizada no dia 24 de junho, são as principais expressões
culturais locais. No entanto, curioso destacar que o santo padroeiro da comunidade é Nossa
Senhora do Livramento.
A respeito da ladainha do Divino Espírito Santo, Ozeane Mendes contou que ela foi iniciada
por Maria Cira Cordeiro como pagamento de uma promessa feita quando um de seus filhos
adoeceu gravemente. A celebração sempre foi feita na véspera da festa de São João, que
ocorre dia 24 de junho com fogueira, reza e música, e tornou-se tradição na comunidade.
A Maria Cira Cordeiro teve um filho que tinha um problema de saúde,
e ela fez uma promessa para o Divino Espirito Santo. E foi que ela
passou a fazer essa ladainha, que ela faz sempre no dia 23 de junho.
É na véspera de São João, mas a ladainha é para o Espírito Santo,
ela começou a fazer essa ladainha dois anos antes da fundação da
comunidade. (Informação verbal).
Memórias dos primeiros anos de realização da ladainha e da festa são evocadas em discursos
nos quais predomina o sentimento de perda ou desgaste das referências culturais locais,
diante de mudanças vividas pela comunidade com o passar do tempo.
Mudança tem. Eu lembro que na época que a comunidade começou,
que era justamente na época que ela fazia essa ladainha, era muito
animado, todo ano dava muita gente, tinha as brincadeiras que a gente
fazia, as danças culturais que a gente fazia e hoje não tem mais. Tinha
o carimbó e hoje não tem mais, tinha a farinhada que é uma dança
também e hoje não existe mais, tinha muitas coisas que quando foi
fundada a comunidade e hoje não tem mais. (Informação verbal).
As narrativas envolvendo feitos dos encantados são referências culturais importantes na
comunidade. Normalmente contadas pelos moradores de mais idade, misturam-se a fatos do
cotidiano e a seres do mundo natural. Osmaelino Silvério dos Anjos é um conhecedor e
contador dessas histórias:
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A jiboia é até mais perigosa do que a onça, se ela botar os olhos na
pessoa ali. Se a gente não dá com ela, a gente dá uma volta aqui e
volta lá naquele lugar, e volta de novo no mesmo lugar, aí você vai e
olha uma capela bonita e vê uma mulher lhe chamando lá. O pião vai
e é a boca dela. Ela encanta. Aqui para cima tem um homem, o velho
Valdemar, ele se perdeu no mato, ele foi atrás de macaco e nada dele
achar o rumo, quando ele deu de olhar tinha uma moça bonita numa
capela bonita, ele já estava perturbado. Aí, ele já estava meio
adormecido e, sem querer, disparou a espingarda e foi dentro da boca
dela. Quando ele viu, saiu correndo, caiu na água e ficou meio
perturbado o homem. Diz que enxerga uma moça bonita chamando. A
jiboia não sai do lugar para ela comer, se ela enxergar o pião ali, ela
atrai a gente. Se ela puser os olhos em cima da pessoa, ele se perde,
fica meio perturbado e enxerga uma moça bonita e já foi, cai na boca
dela. (Informação verbal).
Conflitos socioambientais e outros: Grande parte dos conflitos percebidos no Paraná do
Abuí advém da sobreposição das Unidades de Conservação em terras pretendidas pelos
quilombolas. Segundo os moradores dessa comunidade, as restrições de acesso e uso de
recursos naturais e a fiscalização feita pelo ICMBio na região a impedem, no plano material,
a livre circulação de pessoas nos rios e caminhos das áreas historicamente ocupadas pelos
quilombolas, afetam a economia das famílias.
[É] uma coisa que acontece para nós, que é ruim porque nós somos
nascidos, somos criados... Nós não temos mais direitos, nós temos
aqui numa situação que, se nós adoecer aqui na boca da noite, para
morrer a gente não tem direito de ir para baixo! Se morrer lá embaixo
do ICMBio, a gente não pode subir para pernoitar na nossa casa, tem
que ficar lá onde eles quiserem. Se estiver morrendo aqui, ninguém
pode pegar um barco depois das sete da noite para passar para
procurar um recurso, tem que deixar dar sete da manhã para poder
passar. Até no tempo que eu me criei, eu achei que a nossa terra era
boa porque nós andávamos de praia em praia. Esse negócio de bicho
de casco, a gente pegava a hora que queria. Nós dormíamos na praia,
fazíamos barraca e não tinha problema nenhum. Hoje o ICMBio não
deixa. Tem criança aqui que não conhece uma tartaruguinha na praia
porque eles estão em cima. Se eles topam com uma criança, eles
põem a arma em cima. Isso não pode acontecer, nós somos nascidos,
nós somos criados aqui. (Informação verbal).
Além de se constituírem, por vezes, de forma violenta, como exemplificado no depoimento
acima, no plano simbólico os constrangimentos imputados pelo órgão ambiental se associam
ao sentimento de desvalorização e desrespeito aos costumes tradicionais quilombolas e à
percepção de que passaram a viver na ilegalidade porque suas práticas econômicas
tradicionais (caça, pesca, agricultura e extrativismo) são criminalizadas pelo órgão. “A
situação que a gente vive aqui é de humilhação, o ICMBio proíbe a gente de pescar, de pegar
castanha, é proibido tudo aqui pela Rebio e pela Flona. Só deixaram a gente ficar aqui porque
nessa área não tem nada que eles querem” – diz um morador, argumentando que a ação
coercitiva do órgão ambiental é proporcional ao aumento da pobreza entre a população local.
Ele mesmo acrescenta: “Os impactos gerais aqui são muitos, o empobrecimento das famílias
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porque as fontes de renda diminuíram, o pirarucu desapareceu, a tartaruga está
desaparecendo, e eram as principais fontes de renda que tinha aqui, fora que agora está
proibido caçar e pescar aqui”. Outro comunitário salienta que os quilombolas se sentem
injustiçados: “Se a gente pega peixe só para alimentação, eles tomam da gente para dar para
outra pessoa. Quando a gente vai colocar uma malhadeira, que eles acham a gente, eles
abordam e vai parar até em Santarém. Já teve gente que parou no presídio por causa disso”
(informação verbal).
Para complementar o quadro desvantajoso, o regatão, que era o principal meio de
comercialização e troca de recursos naturais excedentes por recursos industrializados de
primeira necessidade e medicamentos básicos na região, teve a sua subida nos rios proibidas
pelos órgãos fiscalizadores. Como conclui Ozeane Mendes dos Santos, “o acesso de regatão
tinha bastante, hoje até isso foi proibido”.
Outro motivo de desconforto entre os comunitários foi a ruptura com os ex-moradores que
fundaram a comunidade Santo Antônio do Abuizinho, em função de alegados conflitos com a
coordenação local, ocupada por um homem branco recém-chegado na região. Para os que
ficaram no Paraná do Abuí, as acusações que aqueles fazem ao atual coordenador não
refletem a visão da coletividade, que o considera “uma pessoa muito esperta e instruída”
(informação verbal). De acordo com seus defensores, a chegada do atual coordenador à
comunidade representou ganhos para todos, já que, após ele ter assumido o cargo, Paraná
do Abuí foi beneficiada com bens materiais.
Muitos não aceitaram ele por ele não ser quilombola, mas é como ele
diz: “Gente, ser quilombola não é cor de pele, é saber lutar pelos seus
direitos”. Ele tem muita vontade de ajudar, mas muitos aqui na área
não são satisfeitos com ele, inclusive muitos que são daqui da
comunidade. Ele é de Goiás, ele sempre diz que lá de onde ele veio
não tem mais essa natureza bonita que tem aqui. Ele quer ajudar a
preservar o que é nosso, mas as pessoas acham que ele está aqui
para querer roubar a gente. (Informação verbal).
Ainda no que tange aos conflitos entre os próprios quilombolas, residentes no Paraná do Abuí
revelaram divergências com a Associação Mãe Domingas, que representa o TQ Alto
Trombetas I.
Quem devia lutar por nós era a nossa associação, mas, nesse sentido
ela está muito parada. A associação está dividida, tem aquele grupo
que quer apoiar a mineração e tem o grupo que não apoia. Nós já
tentamos criar uma associação, mas não pode porque a Mãe
Domingas responde pelas cinco comunidades e não pode criar uma
associação dentro da outra. A nossa associação é muito fraca, ela só
trabalha por amizade e por interesse, ela não consegue fazer chegar
nenhum projeto para nós. Uma associação de 16 anos não consegue
manter nem o CNPJ legalizado! Então, por essas coisas que eu digo
que a nossa associação é muito fraca. (Informação verbal).
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As discordâncias e críticas à atuação de dirigentes da Associação Mãe Domingas motivaram
o afastamento da coordenação local em relação a essa entidade, à qual os coordenadores da
comunidade dirigem acusações.
Por exemplo, veio um dinheiro para dança, mas para onde veio? Para
o Abuí. Para nós não veio nada. Por isso que a gente não participa,
porque a nossa palavra não vale nada para eles. O pessoal da
associação vem, engana o povo e quando já está servido eles vão
embora. A gente fica sempre embaixo dos pés deles. Quando vem
algum recurso é para o Abuí ou para a Tapagem, para nós, mesmo,
não. A gente é os últimos a saber de tudo, quando pega qualquer coisa
é só resto. Se está acontecendo isso do pessoal estar afastado, é por
causa disso daí. O pessoal da associação vem, engana a gente e,
depois de enganar, vão embora. (Informação verbal).
Sobre o relacionamento entre as comunidades e a direção da associação Mãe Domingas, o
coordenador da comunidade Paraná do Abuí declara que “é péssimo”, e acusa a entidade de
representar mais interesses externos, inclusive de ONGs e da mineradora, que os dos
próprios quilombolas.
Nós somos a única comunidade que não tem representante dentro da
Mãe Domingas. Nós fazemos parte da Mãe Domingas, mas não
fazemos parte da coordenação. Nós não vamos fazer parte dessa
ladroagem que está entregando tudo de mãos beijadas para a
Mineração. Então, eu acho que o maior impacto que nós temos aqui
hoje, foi causado pelo ICMBio, pela CPI e pela mineração, que é a
desunião das comunidades, esse foi o maior impacto causado. Hoje é
muito difícil uma comunidade participar de alguma coisa junto com
outra. (Informação verbal).
A nossa associação está ligada à CPI... e pelo que eu sei a CPI
representa os índios e não os quilombolas, então é essa a nossa briga.
Mas a nossa associação está ligada à CPI, é a CPI que patrocina tudo
da associação, eles estão sempre ligados e é esse o nosso problema
com a associação. Hoje nós somos Mãe Domingas por que nós somos
sócios e somos da área, mas nós nãos estamos fazendo parte da
coordenação. (Informação verbal).
Os coordenadores dizem, ainda, desconfiar dos interesses que motivam os patrocínios e
apoios recebidos.
Essa região aqui é muito rica, só que nem um pingo da riqueza daqui
fica [para os quilombolas], vai tudo para fora. E as pessoas que
representam eles só fizeram roubar. Tanto é, que as comunidades
desinteressaram de reunião, desinteressaram de qualquer coisa aqui.
Tanto é só tem cinco famílias representadas aqui, porque o pessoal
aqui não acredita mais em ninguém. O povo daqui cansou de ser
roubado e não tem força para lutar. Quem eles puseram para lutar por
eles, só roubaram eles. A situação deles aqui é muito precária, é
mineração roubando de um lado, é CPI roubando de outro, prefeitura
roubando de outro. (Informação verbal).

563

Por fim, de acordo com os coordenadores da comunidade, a associação Mãe Domingas
deveria priorizar o fortalecimento da relação com a Fundação Cultural Palmares, e não com
as ONGs e a MRN.
Possíveis impactos da Mineração na ZCO: Sobre a instalação da mineração na ZCO,
especificamente, os moradores do Paraná do Abuí estimam impactos semelhantes aos já
ocorridos em comunidades mais próximas das minas.
Por um lado, pode facilitar a geração de empregos, mas por outro vão
vir os impactos. Eles [MRN] fazem isso [exploração] e dizem que é
feito com monitoramento, mas não é porque a gente vê como acontece
lá em Trombetas. A barragem fica jogando esgoto lá no Água Fria, o
esgoto que joga água lá mais abaixo no rio. O trabalho também,
quando a gente pega é aquele do nível mais baixo, quando pega!
Então, é melhor ficar sem. É até difícil falar [sobre impactos], mas
muitas coisas virão a acontecer, tanto coisas boas quanto ruins. Bom
porque vai ter geração de emprego, mas muita coisa ruim, como eu já
disse. A mineração tem os pontos negativos e os positivos também.
(Informação verbal).
Eles estimam que o tráfego e as manobras dos navios nos portos das comunidades mais
próximas aos novos platôs poluirão a água, causando doenças, e afugentarão os peixes,
provocando a escassez de alimento.
Olha impactos tem muitos... o sumiço dos animais, o tráfego constante
de navios que impede não só a subida dos peixes para desovar, mas
também as tartarugas; o excesso de doenças nos peixes por causa da
água do porão dos navios que cai aqui, a água de lastro. Isso adoece
não só os peixes e as tartarugas, mas as pessoas. Os peixes sobem
para procriar nas cachoeiras e depois todos os peixes descem o rio e
é o peixe que a gente come. Já estão diminuindo os cardumes.
(Informação verbal).
Sobre os impactos que ela perguntou se chega aqui, essas questões
de doença, chega sim. O trajeto que a gente faz daqui pra Oriximiná a
gente vai utilizando essa água do rio. É por isso que esses impactos
chegam aqui. (Informação verbal).
O desmatamento e o afugentamento das caças são problemas ambientais, já sentidos, que a
comunidade atribui à presença da mineração no Trombetas, e que deverão se agravar com a
operação na ZCO.
O empreendimento está afetando muito perto aqui. A estrada que eles
abriram, que entra ali no Mãe Cué, foi uma enganação. Falaram que
era para fazer o estudo no Mãe Cué, mas eles estão fazendo estrada
por trás da Tapagem que está chegando aqui, na única área titulada
nossa que ainda tem bauxita, que é a área do Farias. Esse impacto de
derrubar lá está afastando os animais, essa área do Farias é muito
importante para nós. (Informação verbal).
No mesmo sentido, os comunitários argumentam que o tráfego e as manobras dos navios nos
portos das comunidades localizadas mais proximamente aos novos platôs poluirão a água e
espantarão os pescados, provocando não só a escassez de alimento como também brigas
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entre comunidades vizinhas, pois cada núcleo tenderá a proteger ao máximo os seus recursos
naturais com vistas ao próprio sustento.
Olha impactos tem muitos... o sumiço dos animais, o tráfego constante
de navios que impede não só a subida dos peixes para desovar, mas
também as tartarugas; o excesso de doenças nos peixes por causa da
água do porão dos navios que cai aqui, a água de lastro, isso adoece
não só os peixes e as tartarugas, mas as pessoas. Os peixes sobem
para procriar nas cachoeiras e depois todos os peixes descem o rio e
é o peixe que a gente come. Já estão diminuindo os cardumes.
(Luciano Gonçalves - Oficina realizada em 17.12.2016 no âmbito do
ECQ).
Sobre os impactos que ela perguntou se chega aqui, essas questões
de doença, chega sim. O trajeto que a gente faz daqui pra Oriximiná a
gente vai utilizando essa água do rio. É por isso que esses impactos
chegam aqui. (Entrevista concedida por Ozeane Mendes em
07.12.2016 na ocasião da realização de grupos focais na Comunidade
Paraná do Abui).
Os comunitários do Paraná do Abuí vislumbram brigas entre comunidades quilombolas da
área, pois cada qual tenderá a proteger ao máximo os seus recursos naturais com vistas ao
próprio sustento.
Nós temos três áreas [territórios quilombolas] aqui. Hoje, sair de uma
área para ir na outra é quase impossível. Entre as comunidades ainda
dá para andar, mas para sair de uma área para outra, ninguém mete
a cara, principalmente lá em Cachoeira Porteira. Lá só entra quem eles
deixam entrar. Aqui a nossa área é a mais bagunçada, todo mundo
entra, leva o que quer levar, faz o que quer. (Informação verbal).
Os próprios desentendimentos que levaram à divisão das famílias em duas comunidades
distintas, Paraná do Abuí e Santo Antônio do Abuizinho, são vistos, por alguns comunitários,
como efeito das ações MRN, até mesmo daquelas que julgam ser positivas. Segundo eles, o
estopim da separação teria sido a doação de bens às comunidades do TQ, no valor de R$
23.000,00 para cada uma, gerando conflitos de interesse quanto ao emprego desse recurso.
Uma parte dos comunitários propôs a aquisição de uma lancha; outro grupo optou por receber
um motor gerador. O resultado da votação foi favorável ao recebimento da embarcação. Por
não se sentirem representados pela maioria e tampouco contemplados com o emprego do
dinheiro doado, o segundo grupo optou por se desvincular do primeiro e formar uma nova
comunidade.
Tudo começou com esse empreendimento da mineração. O que a
gente sabe por alto é que desde 2012 a mineração vem fazendo essas
doações, mas na nossa comunidade ela foi chegar já final de 2014
para 2015. O primeiro projeto que veio foi a doação de um valor de R$
23 mil, mas a comunidade tinha que fazer um pedido porque esse valor
não podia vir em dinheiro, tinha que ser em patrimônio. Aí foi pedido
uma lancha, mas o senhor de lá [um dos fundadores de Santo Antonio
do Abuizinho] queria um grupo gerador. Então, por causa disso, ele
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não se viu muito satisfeito e resolveu montar o centro comunitário dele.
(Informação verbal).
A partir dessa ruptura as duas comunidades vivem em constante desarmonia, tendo em vista
brigas por recursos e expectativas de participação em projetos: “Às vezes tem alguma briga
porque o que é do Paraná, é do Paraná. E o que é do Santo Antônio, é do Santo Antônio. Eles
estão ganhando menos recurso porque eles não são reconhecidos pelo governo. Aí sempre
fica aquele sentimento ruim, né”? Para os comunitários de Paraná do Abuí, a partir da
separação e a emancipação política de Santo Antônio do Abuizinho, cada comunidade deve
andar com suas próprias pernas, ou seja, captar recursos e participar de projetos a partir de
sua própria organização social.
É por meio dessa organização que os moradores do Paraná do Abuí esperam negociar a
concessão de mais benefícios, além do que receberam recentemente da mineradora, a saber,
uma lancha para transporte comunitários e lideranças, uma roçadeira para trabalhos
comunitários, quatro conjuntos geradores e material de distribuição de energia. Além disso,
reconhecem que a mineradora tem cumprido papéis do Estado ao suprir minimamente
necessidades primárias relacionadas à saúde e educação, por exemplo, antes inexistentes
na área.

Tabela 70: Matriz de impacto - Paraná do Abuí
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Fraco

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Forte
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Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Muito fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Médio

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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15. SANTO ANTONIO DO ABUIZINHO
Figura 163: Crianças no campo de futebol de Santo Antônio do Abuizinho.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.
Denominação: Santo Antônio do Abuizinho.
O nome foi dado em homenagem ao santo padroeiro da comunidade e em função de sua
localização no entorno do lago Abuizinho. Os quilombolas costumam referir-se a ela,
simplesmente, como Abuizinho ou Santo Antônio.
Localização e acesso: Santo Antônio do Abuizinho fica no TQ Alto Trombetas I, próxima à
comunidade Paraná do Abuí, da qual se originou em 2015. As casas se situam nas margens
do paraná homônimo e em torno do lago do Abuizinho, em área quilombola titulada pelo Iterpa
em 2003. Essa área fica no entorno da Flona Saracá-Taquera e da Rebio Trombetas, onde a
comunidade, junto com as demais integrantes do TQ Ato Trombetas reivindica título de terras
coletiva.
Distante aproximadamente 60 km de Porto Trombetas (MRN, 2016), é acessível
exclusivamente por via fluvial. De lancha, a partir de Porto Trombetas, leva-se, em média,
duas horas de viagem até a comunidade; de barco, em torno de cinco horas. Os comunitários
costumam utilizar canoas e bajaras equipadas com motor de tipo rabeta para a realização do
trajeto, significando considerável aumento do tempo de deslocamento. Já de Oriximiná, de
barco, são doze horas de viagem até Santo Antônio.
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Situação fundiária e sobreposições: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrangeu 61.211,96
ha correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí, da qual se desmembrou Santo
Antônio. Atualmente, a comunidade e as demais integrantes do TQ aguardam a titulação de
uma porção territorial de 151.923 ha que apresenta sobreposição com a Flona SaracáTaquera e a Rebio Trombetas, conforme processo administrativo tramitando no Incra desde
2004 (processo nº 54100.002189/2004-16).
A titulação dessa área em terras federais impõe o enfretamento de uma questão delicada: a
necessidade de revisão dos limites das Unidades de Conservação criadas em terras
secularmente ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos e atualmente geridas
pelo ICMBio. Por tal razão, a solução do procedimento de regularização fundiária do TQ tem
sido postergada (assim como foi postergada até fevereiro de 2017 a publicação do RTID
concluído em 2014) devido à dificuldade de se chegar a consenso, entre o Incra e o ICMBio,
quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 15 famílias.
Segundo a vice-coordenadora, em 2016 havia 15 famílias e aproximadamente 50 pessoas na
comunidade: “Tem umas 50 pessoas, porque tem famílias que moram juntas, são 15 famílias
e seis casas” (informação verbal).
Como Santo Antônio do Abuizinho é uma comunidade nova, fundada em outubro de 2015,
embora seus membros já vivessem na localidade há gerações, ainda não houve
levantamentos precisos da população local. Ela se formou a partir de uma cisão com o Paraná
do Abuí, e parte dos indivíduos que, até então, se identificavam como comunitários de lá,
passaram a se reconhecer como membros da comunidade do Santo Antônio do Abuizinho.
Um ano antes do desmembramento das comunidades, no Paraná do Abuí foram identificadas
20 famílias e 108 pessoas (STCP, 2014), mas os moradores de Santo Antônio dizem que
eram 25 famílias no total. A maioria delas teria passado a se identificar com o Santo Antônio
do Abuizinho, segundo os líderes da cisão. Contudo, há divergências entre as lideranças das
duas comunidades sobre a quantidade de famílias que se separaram do Paraná. Aqui, como
em regra se fez nos demais relatórios, foram adotadas as informações prestadas pela
liderança local.
Histórico de ocupação: Como exposto acima, a presença de quilombolas nas áreas de Santo
Antônio do Abuizinho é muito anterior à fundação da comunidade. A trajetória de ocupação
dessas áreas remonta aos antigos mocambos no rio Trombetas, formados no século XIX, que
deram origem a todas as comunidades hoje reconhecidas no TQ Alto Trombetas I.
Especificamente, no caso de Santo Antônio do Abuizinho, o processo de formação da
comunidade está intimamente associado à história de sua vizinha Paraná do Abuí, da qual
até recentemente seus atuais moradores faziam parte. Foram, justamente, divergências e
dissidências entre esses moradores, principalmente relacionadas ao atual coordenador do
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Paraná do Abuí, que levaram à separação das comunidades em outubro de 2015. Como diz
um comunitário, “a gente já vivia aqui há muito tempo. Nós resolvemos cuidar de nós, procurar
os nossos direitos e a nossa melhora porque cada um de nós sabe o que é bom para si
próprio. Foi o que nós fizemos, construímos a nossa comunidade e separamos deles”
(informação verbal).
Segundo os dissidentes, depois de muitos anos de convivência pacífica entre todos os
moradores, passaram a ocorrer conflitos internos atribuídos à chegada de um migrante de
Goiás, que viera trabalhar como professor na região, em 2014. Branco, de olhos claros, o
goiano Luciano Gonçalves tornou-se genro de um dos moradores mais antigos do Paraná do
Abuí e passou a responder como coordenador da comunidade, cargo que ocupa até hoje.
Foi depois da chegada do Luciano, ele que bagunçou tudo. Antes a
nossa comunidade era parada, mas nunca teve esses conflitos como
agora. Lá ele decidiu que era para ser feito tudo na casa dele. Mas
não é bem assim, a gente deve pensar também nos comunitários. Um
coordenador não faz nada sozinho, ele só vai em frente se tiver a
parceria com os comunitários. (Informação verbal).
Parte dos moradores do Paraná do Abuí não concordou com a nova posição de Luciano
Gonçalves, argumentando que, por não ser quilombola, além de ser de fora, ele era recémchegado ao lugar e não conhecia nem respeitava a história ou os direitos de seus pregressos
ocupantes.
Nós participávamos dela [comunidade Paraná do Abuí], mas não deu
mais certo porque a gente que mora aqui sabe da necessidade que a
gente passa. Quando a gente ia pegar uma declaração da
comunidade, o coordenador de lá não queria dar para a gente, queria
vender. Certo dia, meu filho precisou de uma declaração para a escola
e ele não me deu. Não quis me dar e nem me vender. (Informação
verbal).
Sua gestão tornou-se alvo de críticas de autoritarismo – “ele é o coordenador, mas ele acha
que é o dono”, segundo moradores do Santo Antônio – e de acusações de ilegitimidade, que
encontraram eco em outras comunidades do TQ Alto Trombetas I e na Associação Mãe
Domingas, que representa o território.
Ele virou coordenador na marra, ninguém escolheu ele. Ele está aqui
desde 2014, quando ele se amigou com essa menina e ficou. Lá ele
só faz o que ele quer. Hoje ele reclama que a Associação não ajuda
ele, mas foi ele que disse que queria estar fora da Mãe Domingas.
(Informação verbal)
Parte dos então moradores do Paraná do Abuí, acreditando-se negligenciados e até mesmo
desrespeitados pelo coordenador, optaram pela cisão com os que o apoiavam e pela criação
de uma nova comunidade assentada em um projeto político próprio. De acordo com as
lideranças atuais de Santo Antônio, “a comunidade foi criada dia 14 de outubro de 2015. Agora
em outubro a gente fez um ano. A gente reuniu todo mundo e decidiu sair. A gente ainda está
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construindo a igreja, o barracão, a cozinha já está pronta, tem um banheirozinho” (informação
verbal).
Os comunitários de Santo Antônio do Abuizinho dizem-se satisfeitos após a separação,
porque os conflitos cessaram e “agora tem mais união”, embora achem que Paraná do Abuí
ainda é um foco de tensão.
Tem muitas pessoas deles lá do Paraná [do Abuí] que reclamam dele.
Eles sempre brigam entre eles. Agora a gente está em paz aqui. A
gente decide as coisas tudo junto e o que a maioria decidir, a gente
faz. Aqui a gente está muito feliz, a gente já tem um carimbo que pode
tirar a nossa certidão quando precisar. (Informação verbal).
Em dezembro de 2016, os moradores que participaram das atividades do ECQ revelaram-se
empenhados em finalizar a construção do centro comunitário e seguir promovendo atividades
regulares de socialização e mobilização da coletividade em torno de causas locais, entre as
quais reuniões nos fins de semana e um carimbó da comunidade.

Cronologia da ocupação
Data
Século XIX
1986
2014

14/10/2015

Evento
Ocupação negra no Trombetas.
Fundação da comunidade Paraná do Abuí.
Chegada do novo coordenador à comunidade Paraná do Abuí,
dando início a conflitos que levaram ao desmembramento da
comunidade Santo Antônio do Abuizinho.
Fundação da comunidade Santo Antônio do Abuizinho.

Organização social e política: Santo Antônio do Abuizinho conta com uma coordenação
local responsável pela representação dos interesses dos moradores perante associações
locais, órgãos públicos, organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à
comunidade. A coordenação, atualmente, é composta por Rosinaldo Vieira, no cargo de
coordenador, e Eliete Souza da Conceição, no cargo de vice-coordenadora.
No plano do território, a comunidade está articulada politicamente com a Associação Mãe
Domingas, filiada à Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de Oriximiná –
Arqmo, que representa o conjunto de comunidades quilombolas do município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de ONGs, tais
como a Comissão Pró Índio, que assessora a Associação Mãe Domingas em diversas
situações.
Infraestrutura: A infraestrutura disponível no Santo Antônio do Abuizinho é bastante
semelhante à das outras comunidades do TQ, no que tange às moradias. Assim como na
comunidade Paraná do Abuí, elas ficam na margem do paraná e no entorno do lago do
Abuizinho, e na maioria, são feitas de madeira e cobertas com palha de ubim. Já o centro
comunitário, por se tratar de uma comunidade recém-fundada, ainda está sendo implantado.
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Ele deverá abrigar: uma cozinha e um barracão comunitários, além da capela de Santo
Antônio, todos em fase de construção.
Figura 164: Capela de Santo Antônio no
Abuizinho.

Figura 165: Barracão comunitário do
Santo Antônio do Abuizinho.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

Não existe sistema de abastecimento de água, tampouco saneamento básico na localidade.
A água é retirada direto do paraná e não recebe tratamento. Os dejetos são destinados a
fossas cavadas no solo. Os resíduos sólidos são queimados.
Quanto à energia elétrica, apenas alguns moradores possuem motores geradores
particulares. Não há, pelo momento, gerador comunitário.
Também não se capta sinal de telefonia na localidade, nem há outro sistema de comunicação
com o exterior que não seja a transmissão de notícias e recados pelos barqueiros ou
moradores que viajam pela região.
Para o transporte coletivo, os comunitários servem-se do mesmo barco que faz a linha de
Cachoeira Porteira a Oriximiná, com ida aos domingos e retorno às quartas-feiras. Já o
transporte individual dentro dos limites do TQ é feito regularmente em canoas equipadas com
motor do tipo rabeta e bajaras. Algumas famílias possuem barcos de pequeno porte com os
quais se deslocam para Porto Trombetas e/ou Oriximiná.
Dois campos de futebol são os espaços de lazer dos comunitários.
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Energia

Geradores
próprios em
algumas
residências.

Lixo

Água

Queimado.
Enterra lata
e vidro.

Abastecimento
direto do rio,
usando hipoclorito
de sódio para a
purificação da
água de consumo.

Escola

ACS

Comunicação

Não
há.

Não
há.

Não possui
sinal de
telefonia ou
internet.

Centro
comunitário

Espaços
de lazer

Embarcação
comunitária

Espaços de
trabalho
comunitário

Barracão
comunitário;
cozinha
comunitária;
capela. Todos
em construção.

Dois
campos
de futebol

Não há.

Casa de
farinha.
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Educação: Não existe escola na comunidade, e os estudantes são atendidos na Escola
Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, localizada no Abuí. Essa é uma das
escolas-polos da região e atende, além de alunos da própria comunidade, aqueles que
residem no Paraná do Abuí e no Santo Antônio do Abuizinho. O ensino é oferecido em
dois níveis: educação infantil e fundamental, até o nono ano. No ano de 2016, a escola
registrou a matrícula de 166 alunos (Semed, 2016).
O transporte escolar é feito por barqueiros contratados pela Semed, que levam as
crianças e adolescentes do Santo Antônio do Abuizinho para a escola e as trazem de
volta às suas casas, diariamente.
Como a escola não oferece ensino de nível médio, os jovens que desejam continuar os
estudos têm que migrar para Oriximiná, cidade mais próxima onde podem acessar
escolas da rede pública do Estado.
Desde 2014, a escola Tancredo Neves abriu vagas para Educação para Jovens e
Adultos (EJA), com apoio da MRN. No entanto, como o programa atende a uma faixa
etária específica, a principal demanda da comunidade na área de educação é a
implantação do nível médio regular em escolas da região.
Saúde: A comunidade não dispõe de unidade de saúde nem Agente Comunitário de
Saúde (ACS), de modo que ainda é bastante frequente em Santo Antônio do Abuizinho
o uso de conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais aplicáveis em
práticas de cura: “Para nós aqui de casa é um grande remédio. O chá de palha de alho,
tem a cuia-mansa que é bom para dor de urina. Tem até o diabinho! É uma folha que,
às vezes, a gente está com dor de dente, a gente pega a folha e bota com andiroba no
lugar da dor” (informação verbal).
Usam-se, pois, muitas receitas preparadas à base de ervas, óleos e seivas vegetais e
gordura animal. Entre os principais recursos ingredientes conhecidos pelos moradores,
estão: anador, mangarataia, capim-santo, estoraque, boldo, saratudo, manjericão,
emenda-osso, cuia-mansa, diabinho e óleos de copaíba e andiroba.
Em casos emergenciais, partos e acidentes, os comunitários de Santo Antônio recorrem
ao Hospital de Porto Trombetas, que é considerado um ponto positivo da presença da
mineração na região.
Para essas questões, eu vejo que eles [a MRN] entenderam as
comunidades [...]. Graças a Deus, se tem alguém doente, eles
tratam bem. Eu já fui lá e passei doze dias internada com a
minha filha. Graças a Deus, sobre atendimento médico é nota
dez lá. Eu fui para lá com a minha filha e só deixaram eu sair
depois de ela brincar. Tem sala de brinquedo, tem tudo lá no
hospital. A alimentação era bastante boa, toda hora tinha. O
recurso sobre saúde para eles eu dou nota dez mesmo, porque
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eu já passei por lá e eles são bastante atenciosos. (Informação
verbal).
Pelo que se verificou na comunidade, a atuação da MRN na área de saúde é reputada
positivamente pelos moradores, que estabelecem distinções importantes em relação ao
passado: “A saúde para nós é difícil, mas agora melhorou”. A insatisfação que
demonstram dirige-se à exigência de um cadastro prévio para ser atendido no hospital
de Porto Trombetas, fora das situações de emergência, e no ambulatório que a
mineradora mantém na área do porto, em frente à chamada Feirinha. Como não são
cadastrados, os doentes oriundos de Santo Antônio do Abuizinho têm que se deslocar
para Oriximiná em viagens que duram, pelo menos, 12 horas.
A mineradora também realiza ações de saúde no território quilombola, por meio do
projeto Quilombo, executado em parceria com a Fundação Esperança. Os atendimentos
desse projeto consistem em consultas médicas, exames laboratoriais, conscientização
e formação de agentes de saúde. As ações são mensais e concentradas na Tapagem,
para onde devem se dirigir moradores do Santo Antônio do Abuizinho e do todo o TQ
Alto Trombetas I.
Outra ação de saúde realizada pela MRN é a prevenção à malária: “De vez em quando
eles fazem uma borrifação aqui, mata o carapanã e a barata, no mês de maio e junho.
Quando era na época do governo, eles não vinham na época certa, mas, agora que
passou para a Mineração, eles vêm na época certa” (informação verbal).
Marcos naturais da comunidade: Os marcos naturais destacados na comunidade são:
os lagos Abuizinho, Bacabinha e Água Branca; os igarapés Grande, Jacaré, Farias,
Bacabinha, Central e Jauari; as cabeceiras de Serrinha, Alho, Jacamim, Tracuá, Cururu,
Baixa da Égua, Piquiá, Areia, Acari, Laguinho, Onças, Uxizal, Ubinzal, Caraná e Tracajá;
os furos Pau Branco, Tamuatá, Jacu, Campo, Jacaré e Muru; e as pontas da Fragata,
do Uxizal, do igarapé Grande e da Queimada.
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Figura 166: Vista do paraná do Abuí.

Foto: Juliana Fidélis, 16/12/2016.

Marcos edificados da comunidade: Os principais marcos edificados na comunidade
são as habitações e casas de farinha, onde “alguns comunitários têm motor de luz,
porto, lago que a gente se reúne pra lavar roupa, louça... cada família tem um roçado”
(informação verbal) bem como o centro comunitário. Nele se destacam a capela de
Santo Antônio, o barracão e a cozinha comunitária. As edificações de uso comum ainda
estão em construção, dada a recente formação da comunidade. Há também os campos
de futebol.
Outros pontos de referência: Os pontos de referência apontados fora da comunidade
foram o cemitério da Tapagem, a escola do Abuí, o hospital de Porto Trombetas e, os
postos de fiscalização do ICMBio no rio Trombetas.
Atividades produtivas e renda: As principais atividades produtivas da comunidade são
agricultura, caça, pesca, criação de animais e extrativismo.
A agricultura é essencialmente destinada ao consumo próprio e baseia-se no cultivo de
produtos indispensáveis à manutenção das famílias, sendo as vendas ocasionais. Os
roçados são preparados segundo o sistema de corte e queima, no verão. Já os plantios
são feitos no começo do inverno, isto é, do período chuvoso na região.
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Mandioca, banana, batata, macaxeira, cará, maxixe, milho,
melancia, verdura, cheiro verde, legumes. Planta antes de bater
muito a invernada, no meio de dezembro. Aí coleta no meio do
ano. Tudo isso só vai dar no meio do ano. Mas o maxixe, com
um mês, ele dá e daí é o ano todo vai ter maxixe. Até o remédio
caseiro dá para fazer, planta mangarataia, boldo, capim santo,
estoraque, saratudo. Só o cheiro verde que é na horta, [...] tem
manjericão. (Informação verbal).
Além das roças, é comum plantar árvores frutíferas e cultivar hortas e plantas medicinais
nos quintais de casa: melancia, cará, laranja, pupunha, pitomba, tucumã, tangerina,
cacau, ananá, taperebá e muruci.
Entre todos os gêneros cultivados na comunidade predomina a mandioca, pois é dela
que se retira grande parte dos itens básicos da alimentação cotidiana como farinha,
beiju, crueira e tapioca.
Cultivares
Abacaxi
Abóbora
Araticum
Banana
Batata
Cará
Hortaliças
Jerimum
Laranja
Macaxeira
Mandioca
Melancia
Milho
Tangerina
Taperebá
Tucumã
Pimentão
Pitomba
Caju
Manga
Cupuaçu
Goiaba
Coco
Inajá
Pupunha
A caça de animais silvestres é uma atividade importante que garante fontes de proteína
para os moradores de Santo Antônio, mas eles também criam galinhas e patos para
complementar a alimentação familiar.
Paca, jaboti, tatu, cotia, capivara, queixada, anta, jacu, mutum,
jacamim, nambu, cujubim, pato, macaco todas as espécies aqui
a gente come. Aqui a gente come a guariba, a cuamba, o
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macaco prego... Aquela mãozinha dele guisada é boa que só! É
ali que está a banha, na palma da mão lá. Onça, eu já comi onça;
é bom que só, é que nem carne de veado. Jacaré é o primeiro
prato... (Informação verbal).
Os locais mais indicados para as caçadas são, segundo os participantes do ECQ, o
Jacaré, o Abuizinho, o Bacabinha, o Água Branca, o Água Fria e o Farias. Os períodos
preferenciais de caça variam de acordo com os hábitos e hábitats de cada espécie.
Bichos de pata
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Anta
Baixas e igarapés
Caititu
Floresta
Cotia
Cotiuaia
Roças e beiras de rios e
igarapés
Cupido
Várzea
Várzea
Macaco
Caiarara
Floresta
Cuxiú
Floresta
Quatá
Floresta
Guariba
Igapó
Prego
Floresta
Chuim
Floresta
Onça
Igarapé
Paca
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras, pontas do rio e
terra firme.
Queixada
Floresta
Tatu
Beiras de rios, igarapés e
cabeceiras
Veado
Branco
Próximo a árvores
frutíferas
Roxo
Próximo a árvores
frutíferas
Vermelho
Próximo a árvores
frutíferas
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.

Animais
Cujubim
Jacu

Jacamim
Mutum

Nambú

Qualidades

Bichos de pena
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Cabeceiras
Na mata, no meio do
açaizeiro. Nas frutas de
bacabeira.
Mata alta
Beira de água (rio,
igarapés e cabeceiras),
floresta
Terra firme
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Pato-do-mato
Várzea e Igapó
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Bichos de casco
Animais
Qualidades
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Cabeçudo
Igarapé
Jaboti
Mata
Jacaré
Igarapé, igapó
Perema
Várzea
Pitiú
Lago e Igapó
Tartaruga
Igapó
Tracajá
Igapó
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
A pesca é outra atividade fundamental para subsistência das famílias locais, sobretudo
nos períodos de estiagem, quando cai a produtividade das caçadas, dos plantios e das
casas de farinha. Em contrapartida, nesses períodos, com a queda do volume de água
nos rios e lagos, os peixes ficam represados nos lagos e, por isso, são capturados mais
facilmente. Os locais mais indicados para a pesca foram o Lago do Jacaré, Boca do
Abuizinho, Lago do Bacabinha, o Água Branca, o Água Fria e o Lago do Farias, onde
se encontra uma variedade de espécies.
Animais
Acari
Aracu
Acari
Arauanã
Baruca
Cará

Charuto
Cujuba
Jaraqui
Mafurá
Mapará
Matau
Matrinchã
Pacu

Qualidades

Cará-tinga ou
cará-moló
Preta
Carauaçu

Pacu-anhanga
Pacu-azeite
Pacuraurau

Pescada
Piranha

Branca

Pescados
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Lagos
Igapó
Rio, lago, igarapé
Lagos, beira de rio
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos
Lagos e beira de rio
Lagos e beira da praia
Beiras de rio e cachoeira
Lago
Lagos
Cachoeiras
Igarapé e igapó
Lago, rio e igapó
Igapó, rio
Beiras de rio e de igapó
Beira do rio, lago,
igarapés e igapó
Igapó, igarapé e lago
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Caju
Preta

Igapó, igarapé e lago
Igapó, igarapé e lago
Rio e lago
Lagos, passagens dos
lagos e rios
Lagos
Lagos e rio
Igapós, rio e lagos
Poços perto de igarapé
Lagos e poços

Pirarara
Pirarucu
Pitú
Surubim
Tambaqui
Tamuatá
Traíra

Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Por fim, o extrativismo responde por um vasto rol de produtos encontrados na
comunidade: madeira, palhas, talas, cipós, sementes, resinas, cascas, óleos e frutas.
Alguns produtos também são vendidos e constituem fontes de renda para as famílias
locais, notadamente a castanha-do-pará.
A safra da castanha compreende os meses de janeiro a junho. Os principais castanhais
usados pela comunidade são conhecidos pelos nomes de: Farias, Jacaré, Jará, Ponta
do Boca, Cuatá, Lago do Macaco, Jauari e Caetano.
Alguns extrativistas que possuem embarcação própria carregam e vendem a produção
em Oriximiná; outros a vendem para a cooperativa dos quilombolas e também para os
regatões – atravessadores, vindos geralmente de Oriximiná e Óbidos.
O óleo de copaíba é outro item cuja comercialização aporta renda para os comunitários.
Os copaibais de preferência da comunidade são o Igarapé do Jará, que se localiza no
interior da Cabeceira de Cima, o Lago do Caruara e o Rebolado, todos localizados na
área da Flona Saracá-Taquera, sendo que algumas dessas áreas estão nas pretensões
da MRN na ZCO.
Olha, é mais por essa área aqui do igarapé do Jará. Aqui para
o outro lado também. Todas essas áreas aqui. Isso aqui tudo faz
parte da Cabeceira de Cima, a gente usa essa área aqui tudinho.
Olha, isso aqui é o lago do Caruara. Isso aqui tudo nós tiramos
copaíba. O igarapé do Jará já fica aqui para trás, para onde já
está essa exploração da mineração. Olha, esse [platô] Rebolado
é bem aqui que a gente tira copaíba, aqui atrás da terra preta.
(Informação verbal).
Durante a extração do óleo, os extrativistas se mudam para o copaibal, construindo
acampamentos para otimizar o trabalho, dadas as longas distâncias percorridas.
[...] A gente se muda para lá. A gente é acostumado a fazer
acampamento. A gente leva uma lona e forma um barraco [...].
Jjustamente essa área do Peixinho, da Cruz Alta Leste até aqui
o Rebolado é que a mineração vai entrar. Tudo isso aí é área de
copaíba, que fica justamente atrás do [igarapé] Terra Preta. No
copaibal a gente vai e faz o acampamento no meio da mata, a
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gente roda por lá. Se a gente não encontrar nada, a gente vai
mais para frente e faz, mas já a uma distância. E justamente o
[morador] disse que eles [MRN] já derribaram várias copaibeiras
aqui. Mas aí as copaíbas estão tudo aqui, justamente nessa
área. Toda essa área de copaibal aqui eles vão entrar.
(Informação verbal).

Marupá
Paricá
Piranheira
Tento
Timborana

Madeiras
Finalidade
Construção de casa (parede, tábua,
cerca), canoa, móvel
Esteio e estaca
Construção de moradias
Construção de casa (flechal, caibro,
tábua), mobiliário
Construção de casa (esteio, tábua) e
embarcações
Construção de canoa, barcos, casa e
móveis
Construção civil
Construção de casa (esteios e
assoalhos) e canoa
Lenha, construção civil
Lenha, construção civil
Lenha, construção civil
Construção de casa (paredes)
Construção de casa (paredes)

Espécies
Arumã
Buçu
Caranã
Inajá
Ubim (grande)

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato
Cobertura de casa
Artesanato
Cobertura de casa
Cobertura de casa

Ubinzinho

Cobertura de casa

Espécies
Andiroba
Breu
Breu branco
Carapanaúba
Cumaru
Copaíba
Sucuba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Uso medicinal e venda
Igapó e terra firme
Calafetar canoa e venda
Terra firme
Uso medicinal e venda
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme
Uso medicinal e venda
Terra firme
Uso medicinal
Terra firme

Espécies
Aroeira
Acarizeiro
Castanheira
Cedro
Itaúba
Loureiro
Lombrigueira
Maçaranduba

Espécies
Açaí
Andiroba

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme e várzea
Terra firme
Várzea e terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea e terra firme
Várzea e terra firme
Terra firme e várzea
Terra firme e várzea

Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme da Rebio
(uso restrito)
Terra firme (Flona)

Frutos
Ambiente de extração
Várzea
Terra firme
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Bacaba
Breu
Buruti
Cacau-do-mato
Caju-açu
Castanha
Jutaí
Mucajá do mato
Muruci
Pariri
Patauá
Pajurá
Piquiá
Puruí
Uxi

Terra firme
Terra firme
Baixas, várzeas e beiras de igarapé
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Além das atividades econômicas tradicionais, algumas famílias com fontes de renda
complementares ou alternativas, além de benefícios sociais como o Bolsa família e
aposentadoria. Sobre outras oportunidades de trabalho, os moradores dizem que são
escassas e citaram apenas a contratação de um morador pelo ICMBio.
Principais referências culturais: As principais expressões culturais indicadas foram o
carimbó, as quadrilhas, a festa de Santo Antônio e as narrativas do Boto, do Curupira,
da Cobra Grande e do Padre da Praia, seres encantados que, segundo os moradores,
frequentam os mesmos espaços que os humanos, no cotidiano.
Visagem aparece muito. Tem várias histórias. A do boto, a da
curupira a da cobra grande. Antigamente aconteceu. Até o padre
da praia que aparecia na praia. No meio da praia não tem uma
ilhinha na praia do jacaré? La nós vimos um homem com dois
molhos de tabacos, nós vimos entrar, mas não vimos mais sair
de lá; (Informação verbal).
Conflitos socioambientais e outros: Atualmente, a maioria dos conflitos em Santo
Antônio do Abuizinho estão relacionados, ou à sobreposição das Unidades de
Conservação em terras pretendidas pelos quilombolas, ou às divergências com a
comunidade Paraná do Abuí, da qual ela se desmembrou em 2015.
No caso do ICMBio, as desarmonias têm origem nos constrangimentos e nas restrições
de acesso e uso de recursos naturais que, antes da implantação das UCs, eram
explorados livremente pelos quilombolas. A forma de abordagem dos comunitários nas
ações de fiscalização feitas pelo órgão são motivos de conflito frequentes, pelo fato de
os quilombolas se sentirem desrespeitados e ameaçados no que tange a subsistência.
Acho que eles querem que a gente se alimente só das folhas,
porque de caça está difícil. Eles tomam mesmo. Aqui dentro [da
comunidade], se a gente pegar eles não tomam, mas, se o
camarada sair para esse rio aí e eles pegarem, eles tomam. Se
eles passarem aqui e a gente tiver com peixe na canoa, eles
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pegam. Em várias reuniões tem sido debatido esse assunto, mas
só fica naquela hora lá. Outro dia vieram atrás do meu filho, não
estava nem eu nem meu marido, estavam só os pequenos em
casa. Eles pegaram uns peixes lá dentro do lago, aí foi onde veio
[funcionário do ICMBio] e dois policiais. O que eles fizeram?
Entraram dentro da minha casa, eles humilharam esse curumim
de dez anos aqui, até na arma eles agarraram para fazer meu
filho, e o meu marido ainda foi até preso. Passaram direto com
ele para Santarém. Isso não é para acontecer. Eles só podem
entrar numa casa por denúncia e com ordem da justiça. Mas isso
eles não poderiam fazer. (Informação verbal).
Em relação aos conflitos com o Paraná do Abuí, o principal foco de tensão é a atuação
do coordenador dessa comunidade, que, segundo moradores de Santo Antônio, ainda
tenta prejudicá-los. No geral, a relação com os demais comunitários teria melhorado
após o desmembramento das duas comunidades, mas, no ponto de vista local, aquele
coordenador tentaria ainda impedir o reconhecimento de Santo Antônio do Abuizinho,
inclusive para fins de acesso e distribuição dos eventuais benefícios que a MRN aporta
às comunidades quilombolas do Alto Trombetas.
Possíveis impactos da mineração na ZCO: Em relação ao cenário atual da mineração
na região do Trombetas, os moradores de Santo Antônio do Abuizinho declaram não
perceber impactos diretos devido à distância a que se encontram da área de lavra.
Sobre a instalação da atividade na ZCO, especificamente, estimam que sofrerão
impactos semelhantes aos já ocorridos em comunidades mais próximas das minas.
Considerando os eventos e efeitos notados quando a MRN realizou trabalhos de
abertura de estrada e estudos na área do Cruz Alta, informam impactos negativos mas
vislumbram possibilidades de compensação. Segundo eles, por exemplo, na época
daqueles trabalhos o excessivo movimento de embarcações nos arredores da
comunidade afugentava os peixes e as caças, dificultando o acesso a alimentos,
danificava as pontes de lavagem de roupa e as canoas atracadas na beira do paraná, e
ainda atrapalhava atividades domésticas cotidianas: “A parte das lanchas é ruim, que a
gente está pescando e elas passam, espantam o peixe, esculhambam a ponte, batem
canoa, tudo isso causa prejuízo para gente” (informação verbal). Os quilombolas
esperam que a continuidade da MRN na região, operando na ZCO, traga benefícios
para a comunidade, especialmente no que diz respeito à geração de emprego e renda,
superando os prejuízos então causados.
Contudo, as perspectivas de mudanças trazem preocupações e insegurança,
principalmente, quanto aos impactos ambientais, econômicos e sociais que a abertura
dos platôs possa produzir. Os principais impactos negativos da mineração seriam, para
os moradores, a destruição e a deterioração de recursos tradicionalmente utilizados
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para a extração de recursos naturais, afetando negativamente a qualidade de vida e a
economia da comunidade como um todo.
Na questão do trabalho até que vai ser boa, mas eu tenho medo
dos impactos que nós vamos sofrer para cá. O negócio da
destruição. Vão desaparecer as caças, as castanheiras das
nossas áreas, tudo isso vai desaparecer. Ainda tem a questão
das copaibeiras que vão ser destruídas porque vai passar a
estrada no meio do copaibal. A água também não vai mais
prestar que vai estar poluída. (Informação verbal).
Há muitas dúvidas e queixas de desinformação por parte dos comunitários, que desejam
saber mais sobre os possíveis impactos negativos da mineração em relação ao meio
ambiente natural do qual dependem. Embora acreditem que a comunidade do Santo
Antônio do Abuizinho, por estar em área titulada pelo Iterpa, não será tão afetada por
impactos ambientais diretos quanto outras comunidades do TQ Alto Trombetas, são
sensíveis os temores de que os problemas os atinjam “por tabela”.
Nós vamos viver como a gente vive agora, dependendo da
nossa roça, também vai depender de como vai ficar depois que
eles deixarem. Ficar tomando água poluída não vai dar. E onde
a gente vai tirar castanha e copaíba? Aí vai todo mundo da
comunidade procurar outro meio para viver [...]. Daqui da nossa
área até a Tapagem não vai ser tanto afetado por isso. Agora,
da Tapagem para baixo, tudo vai ser afetado mesmo. Daqui para
o Abuí é perto, daqui a gente encosta lá na cabeceira da Anta e
chega no Abuí. Já tem um limite que eles já fizeram um mapa
que vai ser o limite que eles estão trabalhando. Porque isso vai
ter um controle porque eles só vão trabalhar até onde tem esse
minério, que eles não vão cavar onde eles sabem que não tem.
Nas pesquisas que eles deram até onde eles vão trabalhar, que
vai ser da Tapagem para baixo [...]. Acho que para cá para nossa
área a gente vai ser afetado mais pela zoada, não pela
destruição do mato. Eles já fizeram um mapeamento por isso.
Mas eu quero dizer que dessa parte aí, ela não vai ter limite, da
feita que eles entrarem já era. (Informação verbal).
Além dos temores dos impactos indiretos na comunidade, há desconfianças de que a
empresa não respeite os acordos feitos com os quilombolas quanto aos limites da
exploração minerária.
Olha, eu não sou conformada que eles vão respeitar esse limite.
A regra é ver se eles não entram. O jeito da gente combater isso
é se a nossa área for titulada, senão não tem como comprovar
que é nossa. Eles entraram lá na área do Sapucuá tudinho
porque não tinha titulação, mas agora a nossa aqui já tem. Eles
já estão sabendo disso, é por isso que eles vão ter limite de
trabalho e de terra. Nós temos que estar preparados para
impedir a entrada deles na nossa área. (Informação verbal).
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Ainda como um impacto negativo, presença da mineração foi apontada como ponto de
desentendimento entre as comunidades e os comunitários. Segundo contam, a recente
aproximação da empresa para com as comunidades do TQ Alto Trombetas I se motiva
pelo interesse de exploração dos minérios da área e, embora algumas intervenções
sejam bem-vindas, outras têm interferido negativamente nas esferas social e política,
fomentando um clima de desunião entre as comunidades do território.
Agora que a gente está um pouco mais informado, porque antes
era difícil mesmo eles virem para cá. Era difícil eles virem nessa
área. Agora, todos os meses eles estão vindo, oferecem
recursos aqui para comunidade. Depois que eles descobriram
esses minérios, foi que eles vieram adorar a comunidade. Eles
deram uns empregos para o pessoal da comunidade do Paraná
para limparem o centro comunitário. A gente está lutando para
acabar com isso daí porque está causando problema para as
comunidades. É porque se uma recebe, as outras também
querem e isso está causando intriga e desunião para dentro das
comunidades. Então já foi debatido na Tapagem para eles
cancelarem esse trabalho. (Informação verbal).
Por outro lado, os comunitários demonstraram estar abertos ao diálogo e esperam pelo
contato da MRN, pois reconhecem melhorias trazidas pelos projetos desenvolvidos pela
empresa e querem manter a comunicação com ela: “Eles estão dizendo que querem
fazer uma visita aqui na comunidade, ainda não marcaram, mas já disseram que querem
vir aqui no centro comunitário” (Informação verbal). Neste sentido, os moradores de
Santo Antônio do Abuizinho declararam que, apesar de a comunidade ter sido
recentemente criada na região e ainda estar buscando se oficializar juntos aos órgãos
públicos, já foram incluídos em cadastro específico da mineradora e já são convidados
para reuniões e atividades com ela.
Dentre as melhorias relacionadas à presença da MRN no Trombetas, ressaltam que
houve incremento no sistema de transporte na região. Dizem que, hoje, o acesso da
comunidade a outros lugares melhorou devido ao fluxo de pessoas que começou a
percorrer pelo Trombetas em decorrência da empresa: “Olha, de primeiro não tinha
barco de linha para cá, agora tem um que passa por aqui”.
No geral, é o acesso a serviços de saúde que os moradores de Santo Antônio do
Abuizinho reputam como o maior benefício trazido pela mineradora às comunidades,
destacadamente os serviços prestados no hospital de Porto Trombetas.
Desde que eu nasci e me entendi já tinha essa empresa, mas
nunca nós tivemos recurso por ela. Já depois que veio ter, agora
já [...]. Graças a Deus que, sobre atendimento médico, é nota
dez lá. Dizem até que, se levar um bebezinho, só soltam depois
de [a criança] brincar. (Informação verbal).
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Ainda, os projetos de saúde executados pela empresa em parceria com outras
entidades, como o projeto de combate à malária e o projeto Quilombo são mencionados
como impactos positivos de sua presença na região.
Há, por fim, expectativas de, a partir de março de 2017, Santo Antônio do Abuizinho
receber a mesma ajuda financeira que a MRN concedeu às demais comunidades dos
TQs Alto Trombetas I e Alto Trombetas II.

Tabela 71: Matriz de impacto - Santo Antônio do Abuizinho
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Forte
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Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Muito Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Médio

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco

Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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16 ABUÍ
Figura 167: Centro comunitário do Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.
Denominação: Abuí, denominação derivada do lago homônimo em cujas margens fica
a comunidade.
Localização e acesso: A comunidade do Abuí é a última do Território Quilombola Alto
Trombetas I, no sentido rio acima. A montante está a comunidade quilombola Cachoeira
Porteira, uma das primeiras a serem ocupadas pelos mocambeiros no século XIX.
A sede comunitária e as moradias do Abuí ficam em áreas elevadas no entorno do lago
Abuí, que está na margem direita do rio Trombetas. Trata-se de porção territorial titulada
pelo Iterpa, mas os moradores alegam ocupar, também, desde domínios da Flona
Saracá-Taquera até o lago do Erepecu, na margem esquerda do rio, nos limites da
Rebio Trombetas. Considerando-se a existência dessas duas UCs, o acesso à área é
restrito e deve ser previamente autorizado pelo ICMBio.
Distante 66,43 km de Porto Trombetas (MRN, 2016), a comunidade é acessível apenas
por via fluvial, em cerca de 15 horas de viagem a partir de Oriximiná. Não existe
transporte público para a comunidade, e os residentes no Abuí servem-se de pequenas
embarcações próprias como barcos, canoas, bajaras e rabetas para os deslocamentos
na região. As embarcações que fazem linha regular para a sede municipal de Oriximiná
e cidades próximas só podem ser tomadas em Porto Trombetas.
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Situação fundiária e sobreposições: O Território Quilombola Alto Trombetas I foi
parcialmente titulado pelo Iterpa em 2003. O título, retificado em 2012, abrange
61.211,96 ha correspondentes às comunidades Abuí e Paraná do Abuí. Atualmente, a
comunidade do Abuí e as demais do TQ aguardam a titulação de uma porção territorial
de 151.923 ha que apresenta sobreposição com a Flona Saracá-Taquera e a Rebio
Trombetas, conforme processo administrativo tramitando no Incra desde 2004
(processo nº 54100.002189/2004-16).
A titulação da área pleiteada impõe o enfretamento de uma questão delicada: a
necessidade de revisão dos limites das Unidades de Conservação que, hoje, são
geridas pelo ICMBio. A solução do procedimento de regularização fundiária do TQ Alto
Trombetas I tem sido postergada (assim como foi postergada até fevereiro de 2017 a
publicação do RTID concluído em 2014), devido à dificuldade de se chegar a consenso,
entre o Incra e o ICMBio, quanto às sobreposições do TQ com as UCs.
População: 90 famílias
2006

2009

2011

2014

2016

Fam. Hab. Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

Fam.

Hab.

50

300

58

325

52

294

94

486

239

51

O número de famílias informado para 2016 provém de informações verbais registradas
em dezembro desse ano, durante pesquisa de campo para o ECQ. Para o mesmo ano,
a estimativa do número total de habitantes foi estabelecida considerando-se a média de
5,4 indivíduos por família, deduzida dos levantamentos dos anos anteriores. Observase que, houve um acréscimo de 80% no número famílias na comunidade e um aumento
de 0,7 no número médio de indivíduos por família, comparando-se 2016 e 2006.
Nota-se que o total de famílias informado ao ECQ difere bastante dos registros
anteriores, que indicam variações pequenas no número de núcleos familiares da
comunidade entre os anos de 2006 e 2014. Segundo dados fornecidos pela STCP,
houve aumento de famílias entre os anos 2009 e 2011, mas entre 2011 e 2014 o inverso
aconteceu.
Sobre a composição da população local, em 2006,
“42,6% declararam originarem-se na própria comunidade.
Outros 24,1% são originários da comunidade da Tapagem. Dos
municípios de Oriximiná, Manaus e Belém, registraram-se 7,5%
dos comunitários. As comunidades de Cachoeira Porteira,
Serrinha, Paraná do Abuí, Erepecu e Jarauacá totalizam 20,5%
dos comunitários. Registra-se uma porcentagem de 3,7% de
comunitários vindo do Lago do Jacaré. (MMA, 2006, p. 96-97).
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Sobre migração na comunidade, 8% da população local teria deixado o Abuí (STCP,
2014) para ir viver em outras comunidades ou cidades próximas, motivadas por laços
matrimoniais com pessoas de outras localidades e pela busca de melhores condições
de ensino e trabalho.
Histórico da ocupação: Povoamentos de negros no entorno do lago Abuí existem
desde meados do século XIX, conforme registros feitos pelo padre Nicolino (missionário
ao qual se atribui a fundação de Oriximiná) e pelos viajantes Herni e Otile Coudreau,
que percorreram o rio Trombetas na passagem daquele para o século XX (Funes, 2000).
Aquela localidade foi ocupada desde então por mocambeiros – fugitivos da escravidão
nas imediações de Oriximiná, Óbidos, Alenquer, Santarém e até de Belém – e seus
descendentes, os quais se dispersaram das cachoeiras para o baixo curso do rio
Trombetas. Em relação ao Abuí, Domingos Printes explica:
Essas famílias são todas remanescentes de quilombos. São
famílias vindas da escravidão, como a minha avó que é Printes.
Ela era a mãe da Maria Alexandrina Printes que morava aqui,
então eles ainda passaram pelo movimento da escravidão.
Alguns subiram as cachoeiras e outros foram ficando aqui pelo
lago, outros desceram das cachoeiras. Então a minha mãe
contava essas histórias que a minha avó sofreu isso, eu soube
dessas histórias por ela pelo fato de eu ser o último filho.
(Informação verbal).
Acima das cachoeiras, os negros mantiveram contatos próximos com os povos
indígenas nativos, e trocas comerciais e matrimoniais entre os mocambos e as aldeias
foram relativamente frequentes (Carvalho, 2013). Com o relaxamento das perseguições
e a abolição da escravatura, os moradores dos antigos mocambos Campiche, Turuna,
Maravilha e outros menos conhecidos desceram o rio para se fixarem em áreas ditas de
águas mansas. Argemiro Vieira dos Santos, descendente de mocambeiros do
Campiche e do Turuna, narrou a Funes sobre esse processo.
Eram mocambeiros, cheguei a conhecê. Contavam do tempo
que vieram corrido da escravidão por aí. Eles correram daí prá
não servi de lambaia pra eles, espancavam, ele correram e
foram se acituá aí pro rio. Eu nasci lá acima da cachoeira
Porteira, num lugar pro nome Cachorro. A minha família é só
negro cruzado com índio. Porque meus tios não tinha mulhe
negra prá eles cruzarem eles cruzaram com índias. Eu tenho
muito parente índio. Depois do Cachorro, meu pai veio embora
aqui prá Tapagem, vim com 8 anos, e acabou de criar nós aí e
minha avó ficou lá na cachoeira Porteira, lá ela se acabou.
(Funes, 2000, p. 28).
Do Turuna veio grande parte das famílias que, até hoje, ocupam o Abuí. Segundo
Domingos Printes, que pertence a uma das mais antigas famílias, de lá vieram: Joana
Adão, a matriarca da família Adão e seu marido; José Bernardino Colé e seus irmãos.
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Luis, Louriana e Eucádio; depois vieram Francisco Adão dos Santos, Euclides, Bijoga,
Afonso, Davino, todos descendo do Turuna.
Assim, o chamado descenso deu origem às comunidades quilombolas atualmente
conhecidas, entre as quais o Abuí, de acordo com a historiografia da região apoiada em
memórias coletivas partilhadas por moradores como Carlos Printes:
Quando os meus antepassados, os meus avós, eles contavam
que o quilombo antes era até chamado de mocambo. Então era
um lugar onde o povo vivia junto reunido. E lá eles viviam em
comum, onde só viviam mesmo só os remanescentes, aquele
povo sofrido. Viviam morando lá. Então, diz que significava
Quilombo. Aí teve a história de que teve vários quilombos aí pro
alto Trombetas, ai pelas cachoeiras. Ai depois que eles já
estavam libertos, foram descendo o rio e foram morando nesses
lugares, onde nós estamos morando agora. É no Abui, é na
Tapagem, no Paranã, essas comunidades que hoje em dia
temos. Então foi assim, segundo eles falou prá gente, que
começou essa história. (Funes, 2000, p. 17).
Francisco Adão informa que, no tempo do descenso, os negros vendiam, regularmente,
uma série de produtos da pesca e do extrativismo (castanha, pirarucu, tartaruga e
outros) aos regatões e comerciantes de Oriximiná e Óbidos.
Moradores mais jovens, que não tiveram contato direto com os antepassados exescravos, especulam como eles chegaram a ocupar lugares tão ermos e distantes no
alto curso do rio Trombetas. No entanto, o sentimento do medo expresso nas histórias
contadas pelos mais idosos lhes dão a entender as dificuldades pelas quais passaram,
adentrando o mato e se mudando de um lugar para outro para escapar das expedições
de recaptura, deixando vestígios como panelas de barro pelos caminhos onde
passavam. Manoel Adão resume: “Então, é uma coisa que eu não sei muito bem ainda
falar esses detalhes, mas é uma coisa muito triste a história dos antepassados, eles
sofreram para chegar até aí [Abuí]” (informação verbal).
Para narrar a história específica da comunidade do Abuí, Funes (2000, p. 28) sustenta
que: “É imprescindível falar no Jacaré, para posteriormente chegar ao Abuí. Muitas
famílias desse lago se juntaram às que estavam no Paranã e Lago do Abui”. O
historiador reproduz um trecho dos escritos do geólogo Orville Derby, que percorreu a
região no final do século XIX.
No lago do Jacaré começa a parte do Trombetas, percorrida no
tempo da safra da castanha por embarcações a vapor e visitada
por commerciantes, sendo porém os moradores até Oriximiná
muito escassos. Este lago consiste de dois braços unidos perto
da embocadura, extendendo-se um d’elles rio acima até perto
do lago de Abui e outro para baixo em direcção as cabeceiras
do Arapicú. (Derby apud Funes, 2000, p. 28).
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O cientista Adolpho Ducke também registrou o lago do Jacaré, nos primeiros anos do
século XX, e a presença de mocambeiros como os únicos habitantes do lugar.
No lago do Jacaré “é o último dos grandes lagos do Trombetas,
d’ahi até a cachoeira Porteira há sómente lagos menores, porém
as margens do rio continuam baixas e com a mesma vegetação
monotona. Os “taboleiros”, praias altas de areia grossa
amarellada, são frequentados pelas tartarugas do Amazonas,
mantendo a intendência municipal de Óbidos um “fiscal da praia”
para obstar à demasiada matança destes animaes utilíssimos e
à destruição dos ovos. Os poucos moradores d’este trecho do
rio são os restos dos mucambeiros e seus descendentes, hoje
talvez umas trinta pessoas. (Ducke apud Funes, 2000, p. 28).
Apesar da incontestável ancianidade da ocupação negra no entorno do lago do Jacaré,
o Estado brasileiro o envolveu em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
em 1979, a Rebio Trombetas. Devido à modalidade de proteção que ela enseja, a
instituição dessa UC procedeu à expulsão das dezenas de famílias que habitavam o
entorno do lago, além de proibir a entrada dos moradores de outras áreas que,
costumeiramente, ali extraíam inúmeros gêneros florestais para subsistência. Raimundo
Printes do Carmo narrou no Relatório Antropológico do TQ Alto Trombetas I:
O Jacaré desde que eu me entendi era pra onde mais
trabalhava, o castanhal era maior. Naquela época tinha dono aí
quando chegava janeiro você ia pra sua colocação (...) Ali onde
tem o posto do Ibama, era o terreno desse velho Dito Farias. (...)
Aí eles vieram, expulsaram eles daí, aí o IBAMA tomou conta do
terreno do velho Dito Farias. Aí o velho foi embora pra cidade,
se desgostou, que não se acostumou, morreu. (Incra, s/d, p. 37).
O processo de desocupação do lago do Jacaré é lembrado até hoje na comunidade do
Abuí, por vários motivos. Primeiro, porque muitas pessoas deslocadas migraram para
lá. Segundo, porque se trata de um evento histórico especialmente dramático para
muitas famílias, que precisaram se separar: ao ECQ, por exemplo, o morador do Abuí
Francisco Adão contou que “muitas pessoas chegaram a adoecer de desgosto por largar
o terreno onde moravam” (informação verbal). Em terceiro lugar, porque as
indenizações, quando pagas aos deslocados, não compensavam em absoluto as
perdas econômicas impostas pela proibição de uso da área. Por fim, porque a atuação
do Estado se confundia com interesses particulares de supostos proprietários da área,
não esclarecendo aos deslocados o que viria a ser a Rebio. Vide o depoimento de
Argemiro Vieira dos Santos, transcrito por Funes (2000, p. 28).
Quem jogou nós foi um tal de Gringo. Nós morava lá então, a
gente conhecia aquilo lá como terreno de um tal de Raimundo
Costa Lima. Depois ele morreu aí ficou com a viuva dele, com a
filha dele, e casou com um português de nome José Machado e
esse Zé machado vendeu essa terra para um gringo. Diz que o
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IBAMA comprou essa terra e foram desapropriaram sem direito
a nada. Eu recebi pelo menos a indenização que deram, foi de
dois mil cruzeiro, naquele tempo, e hoje em dia num dá nem prá
comprá uma caixa de fósforo. Tinha 25 famílias, que morava lá
dentro. Essas 25 famílias forma expulsas de lá. Tem eu aqui,
tem um senhor por nome Manduca, tem lá pro Oriximiná, pro
Capintuba, no Cuminá, pelo Moura.
Em paralelo à criação da Rebio, iniciaram-se trabalhos de mineração na margem direita
a jusante do Trombetas, e, a montante, obras visando à construção de uma hidrelétrica
na Cachoeira Porteira.
Ao longo das décadas de 1970 e 1980, os descendentes dos mocambeiros também
viram crescer o número de terras públicas apropriadas por supostos donos de
castanhais e fazendas (Funes, 2000). Para completar, em 1989, foi criada a segunda
UC incidente sobre terras que eles então ocupavam: a Flona Saracá-Taquera.
[...] eles [comerciantes] começaram a comprar terra no nome dos
pretos, que só quem compravam terra era os negros, eles
compravam a terra e levava para Belém e chegava em Belém,
trazia o documento de vocês, dizia olha tá aqui o documento,
agora eu quero prá passa em branco que vocês não sabe passá,
ia embora e ia coloca o lote da terra no nome dele. E assim foi
crescendo, começando a toma a terra dos negros. Engrupia o
negro tudo, prá incentiva, prá explora mais. Quando foi 60, 62,
morreu Zé Machado. Era um português dono do alto Trombetas.
Todo o castanhal pertencia a ele, que foi tomando do meus avós,
como até do meu pai. Tomou o castanhal por nome Arroizá
(Arrozal), Tapaginha. (Funes, 2000, p. 30).
Diante das perdas, pressões e ameaças então experimentadas, os grupos negros locais
deram início a um processo de organização política que culminou na fundação da
Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombo de Oriximiná (Arqmo), em
1989. A entidade fomentou a organização das comunidades negras em todo o município
e deflagrou demandas de regularização fundiária já apoiadas nos direitos instituídos na
Constituição Federal de 1988. Em todo esse processo, as comunidades negras tiveram
apoio substancial da Igreja Católica, inclusive para o próprio reconhecimento delas
enquanto comunidades.
Nesse tempo, segundo Domingos Printes, um padre chamado Patrício realizava
celebrações de Sant’Ana na Tapagem, que atraíam muitos participantes. Os encontros
aconteciam na casa de uma comunitária, mas muitos moradores de áreas mais
distantes também queriam frequentá-las. Assim, em todo o território do alto Trombetas,
os remanescentes de quilombos se organizaram em núcleos e fundaram comunidades
que foram, primeiramente, reconhecidas pela Igreja Católica e consideradas para a
realização de celebrações e sacramentos como o batismo e o matrimônio. Cada
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comunidade adotou um santo padroeiro, fincou sua capela e assim demarcou seu centro
comunitário, local privilegiado de encontros de natureza religiosa mas também política
e festiva.
A ilha de São Benedito, situada em um local alto em torno do lago do Abuí, foi escolhida
para abrigar o centro comunitário do Abuí e a capela do santo padroeiro da comunidade.
Graças à organização política no território coletivo, a comunidade do Abuí se encontra,
hoje, em área titulada pelo Iterpa, embora ainda espere pela titulação de todo o TQ
pleiteado, a depender de processo que tramita no Incra desde 2004.
Data
Século XIX
1970
1979
1980
1985

1989
1989
2002

2003
2004
14/02/2017

Evento
Formação dos mocambos do Alto Trombetas e posterior descenso
dos mocambeiros para as zonas mais baixas.
Desapropriação de famílias do lago do Jacaré e intensificação da
ocupação da região da Tapagem e Abuí.
Criação da Reserva Biológica do Rio Trombetas, atingindo áreas
usadas pela comunidade de Abuí.
Formação da comunidade do Abuí.
Instalação de postos de fiscalização do Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal (IBDF) limitando o acesso à Rebio
Trombetas (INRC, 2014).
Criação da Floresta Nacional Saracá-Taquera.
Criação da Associação das Comunidades Remanescentes de
Quilombo de Oriximiná.
Decreto 5.273/2002 – Declara de utilidade pública, para fins de
desapropriação, o imóvel rural situado na localidade Alto
Trombetas, necessário ao reconhecimento em favor da Associação
Quilombola Mãe Domingas.
Titulação de parte do território quilombola Alto Trombetas pelo
Instituto de Terras do Pará.
Abertura do processo nº 54100.002189/2004-16 junto ao Incra
para regularização fundiária do TQ.
Publicação do RTID do TQ Alto Trombetas I no Diário Oficial.

Organização social e política: A comunidade do Abuí conta com uma coordenação
local composta por coordenador e vice-coordenador, cargos que são atualmente
Domingos Printes e Manoel Edielson Adão. Eles são responsáveis pela representação
dos interesses dos moradores perante associações locais, órgãos públicos,
organizações privadas e diferentes sujeitos que recorrem à comunidade.
Os atuais coordenadores contam que, quando assumiram os cargos, enfrentaram
muitos desafios: a comunidade estava fraca politicamente e havia pouca interação entre
os moradores. Para contornar a situação, passaram a organizar atividades coletivas a
fim de fortalecer os elos entre os comunitários. Manoel Edielson relata:
Hoje o Presidente é eu e o Domingos. Pegamos a comunidade
bem caída, organizamos as celebrações, mutirões, reuniões,
festa do padroeiro. Com isso, fortalecemos um pouco a
comunidade. É uma associação com CNPJ e tudo mais, os
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associados contribuem com cinco reais por ano para manter as
despesas. (Informação verbal).
No plano do território, a comunidade está articulada politicamente com a Associação
Mãe Domingas, filiada à Associação de Remanescentes Quilombolas do Município de
Oriximiná – Arqmo, que representa o conjunto de comunidades quilombolas do
município.
As organizações políticas representativas da comunidade contam com o apoio de
ONGs, tais como a Comissão Pró Índio, que assessora a Associação Mãe Domingas
em diversas situações.
Infraestrutura: A infraestrutura disponível no Abuí é semelhante à das outras
comunidades do TQ.
As áreas de moradias na comunidade são margens de lagos e igarapés que
desembocam no rio Trombetas. As residências são, na maioria, feitas de madeira,
erguidas sobre palafitas e cobertas com palha de ubim. Ainda se observam aquelas
totalmente feitas de palha (teto e parede), com assoalho feito de tala de grande
espessura (Iphan, 2014, F11- 02). Ultimamente, vêm surgindo algumas construções de
alvenaria viabilizadas por financiamentos de programas governamentais.
No que tange aos espaços de uso coletivo, todos eles no centro comunitário, destacamse o barracão, o alojamento e a cozinha comunitária, bem como a escola Tancredo
Neves e a capela de São Benedito.
A água utilizada na comunidade é retirada do lago e do rio. Segundo levantamento do
MMA, havia um poço artesiano desativado “após ter sido gasto aproximadamente R$
50.000,00 pela Prefeitura Municipal de Oriximiná em menos de um ano, conforme Placa
indicativa de Obra Pública localizada em frente ao mesmo” (MMA, 2006, p. 189). No
entanto, a água do rio teria sido declarada de ótima qualidade (MMA, 2006).
O esgoto, por sua vez, tem destinos variados, pois em algumas casas existe fossa
rudimentar, valas, valetas e fossas sépticas e sanitárias. O descarte de lixo, quando ele
não é queimado, é feito em valas.
A energia elétrica, quando disponível, é provida por geradores movidos a óleo diesel.
No entanto, só metade das residências tinha acesso a esses equipamentos, em 2014,
sendo 45% usuárias de gerador próprio e apenas 2% do gerador comunitário (STCP,
2014, p, 4.12).
Antigamente, existia na comunidade um sistema de rádio que facilitava a comunicação
com algumas comunidades e até mesmo com a cidade de Oriximiná (MMA, 2006). O
morador Protásio Neto lembrou que, “antes, qualquer coisa que estava acontecendo,
passava o rádio e em questão de poucos minutos estava sabendo aqui. Hoje está
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complicado, que a única coisa que tem é a viagem do barco” (informação verbal), já que
não há mais rádio e telefone rural não funciona na comunidade. Nesse cenário, os
barcos além de fazerem o transporte dos moradores, também são utilizados como
veículos para transmitir e receber notícias.
Existem o barco comunitário e os barcos que fazem linha para Cachoeira Porteira e
Oriximiná, cobrando cerca de R$30,00 a passagem. O barco para Cachoeira Porteira
só realiza esse percurso em tempos de cheia, em duas viagens por mês. Para garantir
a viagem, as pessoas esperam na beira do rio pela passagem da embarcação e acenam
para os comandantes.
Para dar suporte à economia local, existe um paiol de castanha. Já as atividades lazer
na comunidade se resumem aos campos de futebol, ao gramado na frente da escola e
ao barracão que abriga as festas comunitárias.

Figura 168: Barracão do Abuí.

Figura 169: Alojamento do Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.

Foto: Juliana Fidélis, 5/12/2016.
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Educação: A Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo Neves, localizada no
Abuí, é uma das escolas-polos da região e atende, além de alunos da própria
comunidade, aqueles que residem no Paraná do Abuí e no Santo Antônio do Abuizinho.
O ensino é oferecido em dois níveis apenas: educação infantil e fundamental, até o nono
ano.

Figura 170: Escola do Abuí.

Foto: Alexandre Rocha, 5/12/2016.

No ano de 2016, a escola registrou a matrícula de 166 alunos (Semed, 2016). Segundo
a diretora e professora Cleuciana dos Santos Sousa, existem, além dela outros cinco
docentes: “Nós temos, este ano, só seis professores, contando comigo. Tem uma
agente de alimentação, uma agente de zeladoria, são os funcionários aqui da escola. Aí
temos quatro barcos que fazem o transporte dos alunos” (informação verbal).
O transporte escolar é feito por barqueiros contratados pela Semed, que atendem às
comunidades Abuí, Paraná do Abuí a comunidade Santo Antônio. Um barco grande vem
da comunidade de Paraná do Abuí até a escola, enquanto outros fazem o rodízio dentro
do lago, “porque é contramão só para um barco. Cada barco tem o percurso certo para
fazer” (informação verbal). De maneira geral, o transporte funciona bem e os alunos não
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costumam faltar às aulas, exceto em dias de muita chuva e vento, quando as águas se
agitam.
A Prefeitura Municipal de Oriximiná fornece merenda escolar para a escola Tancredo
Neves, e a mesma é preparada diariamente pelas coperias. Segundo os funcionários
da escola, “todo dia é algo diferente, e uma vez no mês é servido frango com arroz e
macarrão” (informação verbal). Normalmente, servem leite com achocolatado e
biscoitos; farofa de charque; feijão com charque; mingau de arroz com jerimum e
Nutrilon; macarronada com sardinha, salsicha ou soja; e, em 2016, a farinha de
mandioca foi incluída entre os itens da merenda.
Recentemente houve dificuldades na distribuição da merenda escolar na região, e a
escola Tancredo Neves acabava recebendo sua cota incompleta e/ou com atraso. A
situação gerava mal-entendidos e demandava esforços de todos os profissionais da
escola e, ainda, a colaboração dos pais dos alunos – aos quais se pedia que enviassem
merendas de casa. Cleuciana Sousa conta que, até hoje, a escola guarda vasilhames
nos quais os pais enviavam farinha para as crianças. Ela explica, ainda, que “muitas
saem de casa sem café da manhã” e, em algumas ocasiões, abandonam a sala de aula
e vão para casa com fome.
A gente ia se ajeitando aqui. Quando não tinha, por exemplo,
leite, ele é usado no mingau, no achocolatado, a gente procurava
fazer um chazinho, tirava um dia da semana para fazer um chá
para as crianças tomarem, ou fazia uma limonada. Algumas
coisas vêm em pouca quantidade... A verdura, nem cebola vem
para as escolas. Vinha molho de alho, depois cortaram; tinha o
pão também, depois não veio mais o pão. Não sei se esse ano
vem. Esse ano melhorou um pouco, mas estava bem carente a
merenda. Tinha que estar regrando, a gente tinha que estar
organizando, pedindo o café e o lanche para a merenda. Porque
aqui eles saem muito cedo das casas. Nós já tivemos casos de
crianças que chegam mesmo com dor de estômago, muitos
casos assim. (Informação verbal).
O prédio atual da escola, inaugurado em 2005 e ocupado com aulas desde 2006, dispõe
de seis salas de aula, sendo que cinco funcionam no período da manhã e duas à tarde.
Enquanto não existia esse prédio, as aulas aconteciam no barracão comunitário. Agora,
os moradores e profissionais de educação reivindicam à Prefeitura de Oriximiná novas
obras nas instalações da unidade de ensino.
Segundo eles, a reforma e uma “limpeza pesada” são necessárias para eliminar o alto
número de morcegos que vivem no ambiente. A ampliação resolveria o problema de
“salas de aulas pequenas [que] não comportam tantos alunos e um único professor”
(informação verbal). Ademais, conforme deseja a diretora, a ampliação do número de
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salas seria uma das condições para por fim às turmas multisseriadas – medida
implantada pela Semed sob alegação de crise financeira.
Se eu pudesse, não existiria [turma multisseriada] em lugar
nenhum. É muito complicado para nós, para trabalhar. Quando
é 20 alunos já é muito. Muitas vezes, a gente não faz um bom
trabalho porque tem que ter dois planejamentos. Faz um
planejamento daqui, um dali. Só uma turma já é difícil para
alfabetizar, imagine duas, só numa sala! Tem uma turma de 24
e a outra tem 33, e essa de 33 ainda é mais complicado.
(Informação verbal).
A maior frustração da comunidade a respeito da educação no local é que, como a escola
só oferta ensino fundamental, as perspectivas dos concluintes são ficar e trabalhar nas
atividades tradicionais das famílias ou migrar para cidades onde possam cursar o ensino
médio. Essa opção, embora atraente para os jovens, implica despesas que a maioria
das famílias não pode assumir.
A diretora acrescenta que muitos dos jovens egressos da escola local já foram para
Oriximiná a fim de estudar e retornaram sem esperanças de continuação dos estudos,
porque não se adaptaram à realidade da cidade. Alguns se envolveram com bebidas,
largaram os estudos e, por intercessão dos pais, acabaram voltando. Outros, sobretudo
as meninas, foram trabalhar em casas de famílias.
Frente a essas dificuldades, a comunidade deseja a implantação de uma escola de
ensino médio para atender a muitos jovens da região. Segundo moradores, a construção
dessa escola tem sido negociada com a MRN. Técnicos da empresa já teriam uma visita
de reconhecimento de área, mas não haviam dado um parecer sobre a construção até
o momento das pesquisas de campo do ECQ.
Saúde: As práticas de saúde mais usuais na comunidade do Abuí se baseiam nos
conhecimentos tradicionais das plantas medicinais (folhas, raízes, cascas de árvores,
sementes, resinas, óleos) e gorduras de animais. Esses conhecimentos, passados de
pais para filhos desde as mais antigas gerações, são amplamente disseminados na
comunidade, entrelaçando seu patrimônio natural e cultural desde as pequenas hortas
cultivadas nos quintais das casas até os pontos mais distantes da floresta aonde vão
coletar gêneros para os tratamentos de saúde. Albenize Printes é uma das
conhecedoras dos usos medicinais dos recursos naturais:
Eu aprendi com essa senhora que era minha madrinha. Desde
pequena, a mamãe fala que ela cuidou de mim. Aí, quando eu
cresci, ela cuidou dos meus filhos. Aí, eu via ela fazer os
remédios e eu fui aprendendo. Quando não é muito grave a
doença, meus filhos ficam bom. (Informação verbal).
Antigamente, na região, não havia embarcações motorizadas e, até mesmo hoje em dia,
as opções de transporte nem sempre estão disponíveis ou são capazes de chegar a
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tempo para os primeiros socorros na cidade, vide a média de 12 horas de viagem.
Assim, era comum que as pessoas adoentadas se tratassem nas próprias residências.
Todos os partos também eram feitos em casa, até muito recentemente, e ainda há
mulheres que não vão ao hospital para dar à luz, conforme diz Edith Printes, que ainda
partejava em 2013, quando entrevistada no INRC: “Só quando tem essas mulheres que
não gostam de ir pro hospital, que gostam de ter em casa normal” (Iphan, 2014, F1-1,
A3, p. 162). Ainda no INRC, Manoel Francisco relata uma curiosidade do Abuí: “Aqui
tinha um parteiro, mas ele já morreu. A esposa dele, era ele que partejava, era ele
mesmo! É o Antônio dos Anjos. Todos os filhos dela era ele que aparava. Ele não
ocupava ninguém”! (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 162).
Atualmente, a situação é diferente. A Prefeitura de Oriximiná envia uma ACS ao Abuí
para fazer doações de hipoclorito, acompanhar o desenvolvimento das crianças e
aplicar vacinas, como informou Manoel Adão.
A agente de saúde da prefeitura, ela faz o controle do peso da
criança, acompanhamento na casa, vacina. Ela sempre passa
três vezes na semana. Ela dá conta das 90 famílias e vai na
rabeta dela. Acho que a Secretaria dá uma gasolina para ela, aí
pega a rabeta e vai para a visita. Ela faz pelas duas
comunidades, Abuí e Paraná. (Informação verbal).
A MRN também atua no campo da saúde, financiando o projeto Quilombo, por meio do
qual profissionais da Fundação Esperança atendem aos moradores do Abuí uma vez
por mês, na comunidade da Tapagem, com consultas médicas e exames. Entretanto, a
maioria dos moradores consultados no ECQ desaprova o projeto.
O projeto Quilombo, que vem com a Fundação Esperança,
funciona na Tapagem. Eu não sou atendida, que eu não tenho
paciência. Eu só fui uma vez. Da vez que eu fui, eu não gostei.
Porque, se essa aqui está com uma dor de cabeça, uma febre
ou uma diarreia é o mesmo remédio que davam para mim,
davam para ela [...]. Eles dão muito paracetamol, diclofenaco,
remédio para dor. Se a senhora está com dor de cabeça e eu
estou com dor de dente, eles dão o mesmo remédio. Tudo é
diabetes, tudo é pressão alta, é colesterol. Se dependesse de
mim, esse projeto Quilombo não vinha mais, eu preferia um
posto. (Informação verbal).
Além disso, a MRN realiza prevenção à malária por meio de fumacês e borrifações
regulares. Segundo os moradores, esse trabalho “é realizado de barco. Sempre no porto
da escola eles param o barco, aí eles pegam as lanchas, aí eles vão de casa em casa,
duas, três lanchas” (informação verbal).
Em situações de emergência médica ou em casos de maior gravidade que requeiram
acompanhamento continuado, os moradores do Abuí seguem para Oriximiná, onde são
atendidos no Hospital Municipal. Para agilizar o deslocamento até a cidade, tomam de
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empréstimo o diesel do barqueiro que faz o transporte escolar ou atracam na Base do
ICMBio e pedem socorro para transportar o enformo na lancha do órgão.
Os comunitários participantes das atividades do ECQ no Abuí relataram que, apenas
em último caso, recorrem ao hospital – em casos de emergência – ou ao ambulatório
de Porto Trombetas, ambos mantidos pela MRN, pelo fato de não estarem inscritos no
cadastro que viabiliza o atendimento nessas unidades de saúde.
Marcos naturais da comunidade: os principais marcos naturais da comunidade são:
rio Trombetas, lago Abuí, furos e igarapés que fornecem boa parte do pescado
consumido na comunidade. As praias onde desovam os quelônios também são pontos
de referência. Por fim, as florestas, especialmente as áreas de copaibais, açaizais,
patauazais e castanhais são fundamentais, devido ao número de famílias extrativistas.
Os castanhais mais importantes, atualmente, são os que ficam nos locais denominados
Macaco, Tapaginha, igarapé preto, Capoeira, e Farias, mas grande parte da área do
Erepecu era intensamente explorada antes das restrições da Rebio, como diz Protásio
Adão.
Dali do Arrozal até o Erepecu, a gente sempre vai para lá [área
da Rebio] para tirar essas coisas, que é onde tem mais, que o
castanhal maior é daquele lado. O castanhal do Erepecu vem lá
da boca do Erepecu até aqui para cima, muito longe. Tem um
igarapé aí que chama Candeeiro, dentro desse igarapé do
Candeeiro tem uns castanhais bons de fruta. E a gente sempre
vai para lá porque aqui na nossa região tem uma castanhazinha,
mas é pouca e o pessoal são muito. São muitas famílias, e tudo
tirando aí, não dá para tudo. Aí a gente se espalha. (Informação
verbal).
Marcos edificados da comunidade: As edificações que são pontos de referência para
os moradores do Abuí, além das próprias residências, são os espaços de uso coletivo
situados no centro comunitário. Aí se encontram: um barracão de alojamento construído
em alvenaria e madeira e coberto de telhas tipo Brasilit; uma cozinha comunitária dotada
fogão e panelas de barro, usada nas festividades e reuniões; um amplo barracão
comunitário feito de alvenaria e madeira, dotado de palco para apresentações e eventos
culturais; a capela de São Benedito; o prédio da antiga escola, que a comunidade
pretende reaproveitar como um restaurante nas festividades; a casa de força onde fica
o gerador comunitário; o banheiro comunitário; o paiol de castanha, muito usado durante
as safras; e algumas estruturas de palha de ubim que são reformadas anualmente para
abrigar os convidados de outras comunidades que participam da festa de São Benedito.
Nos terrenos das moradias se observam casas de farinha para uso das famílias, as
quais são construídas com tábuas e ripas de madeira e cobertas de palha, e equipadas
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com instrumentos rústicos como forno, gareira, catitu, rodete, tipiti, peneiras e outros,
que são feitos de madeira, palhas e talas.
Outros pontos de referência: Há pontos de referências fora da comunidade do Abuí,
como a Base Tabuleiro do ICM-Bio, a comunidade Cachoeira Porteira, o cemitério da
Tapagem, a vila de Porto Trombetas e a cidade de Oriximiná.
Atividades produtivas e renda: A maioria dos moradores do Abuí vive de agricultura,
pesca, caça e extrativismo, atividades que herdaram dos antepassados mocambeiros e
que dependem, fundamentalmente, da possibilidade de explorar vastas porções
territoriais e de conhecimentos específicos sobre o tempo e o espaço em que se
movimentam, considerando as dinâmicas da natureza ao seu redor. O dia-a-dia de
trabalho é narrado por Manoel Adão:
Um homem adulto levanta cedo, no máximo cinco horas.
Quando ele vai pescar, no caso numa distância longa, ele vai
num horário desse. Quando ele vai pescar, tirar castanha, roçar,
sempre a rotina é cedo. Cinco horas, seis horas, levanta. Nós
adultos, no período da pescaria, não tem um horário baseado
para você voltar. É conforme a necessidade, quando você pega
a comida rápido, aí volta rápido; quando demora um pouco, você
custa mais a voltar. No período da castanha, você levanta cinco
horas, deixa clarear, vai atrás da castanha, roda no mato. Aí,
quando não consegue matar comida no mato, você já pega a
canoa para pescar. Às vezes, você vai pescar e, quando volta,
já deu tempo para castanha cair de novo. Encosta na mata e
dorme. A rotina é sempre chegar tarde em casa. A mulheres,
tem umas que tiram castanha às vezes, mas não são todas. Tem
algumas que vão e tiram também. A maioria dos homens fica
andando atrás no castanhal bem próximo à casa, aí ele já deixa
a mulher e o menino menor para ir lá e ajuntar. (Informação
verbal).
A principal fonte de renda das famílias é proveniente da comercialização de castanha,
óleo de copaíba, produtos agrícolas e derivados da mandioca. Essas atividades se
alternam no calendário produtivo da comunidade, de acordo com a sazonalidade das
águas.
As atividades na roça começam em julho, preparando a terra para o mês de agosto, que
é o tempo da derrubada. Após a abertura de roça, a queima só pode ser realizada por
volta de setembro e outubro, que são meses mais secos. Em novembro ou dezembro
as primeiras chuvas aparecem e fertilizam o solo, que, até janeiro fica bem propício ao
cultivo.
Algumas famílias começam a plantar assim que as primeiras chuvas caem na região, e
alguns itens podem ser cultivados em épocas de seca também. Porém, certos plantios
feitos entre outubro e novembro acabam morrendo devido à “quentura da terra”, como
dizem os agricultores.
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As famílias realizam o puxirum (mutirão) para plantar, dividindo as tarefas entre os de
casa e aqueles que vêm ajudar. Trata-se de um sistema de ajuda mútua baseado em
reciprocidade. A solidariedade dos companheiros que ajudam uma família a fazer seu
roçado se transforma, para essa família, em obrigatoriedade de “pagar a dívida”
trabalhando na roça do outro. Dependendo da situação e da organização da
comunidade, os puxiruns chegam a reunir mais de 25 pessoas.
A gente se junta e vai todo mundo plantar no terreno de alguém,
no outro dia é de outra pessoa, e assim vai indo. A gente planta
as coisas todas juntas, planta a mandioca, lá no meio põe a
banana, jerimum, só a melancia que coloca num lugar separado.
As outras coisas compra em Oriximiná, como café, arroz, sabão,
combustível. Quando falta a gente vai ali e compra o que falta
num comercio pequeno. (Informação verbal).
Na entressafra da roça os comunitários se dedicam ao preparo dos subprodutos da
mandioca: farinha, crueira (usada para fazer mingau e bolinhos), tapioca e tucupi.
Algumas famílias vendem o que produzem na roça e nas casas de farinha, mas a
maioria trabalha para consumo próprio, seguindo o padrão da produção agrícola local
em 2006, quando a agricultura familiar respondia por 64% e a agricultura comercial por
36% do total (MMA, 2006, p. 237).
Cultivares
Abacaxi
Acerola
Areiá
Banana
Batata-doce
Cacau
Cajá
Cana
Cará
Cebolinha
Coco
Couve
Cupuaçu
Goiaba
Graviola
Ingá
Jerimum
Laranja
Limão
Macaxeira
Mandioca
Manga
Mangarataia
Manicuera
Maxixe
Melancia
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Milho
Pimentão
Pimentinha (malagueta e cheirosa)
Pitanga
Pitomba
Urucum
As famílias costumam criar animais que se destinam à alimentação, tais como: galinha,
porco, boi (em cercados), carneiro (solto), pato e peru. As carnes de caça, porém, são
bastante procuradas e apreciadas, sobretudo, no inverno, quando começam a aparecer
animais gordos nas áreas de várzea, igapós e terra firme.
A frequência média de caçadas no interior da Rebio Trombetas, considerando-se cada
núcleo familiar do Abuí, era de 6,5 saídas por mês, que resultavam em 245 indivíduos
abatidos mensalmente, em 2006 (MMA, 2006, p. 239). Devido às restrições de acesso
e uso da Reserva, bem como à fiscalização feita pelo ICMBio, os moradores informam
que a atividade de caça se tornou menos importante na localidade. Ainda assim, alguns
animais são caçados.
Animais

Qualidades

Bichos de pata
Período
Vazante Enchente

Anta
Capivara
Cotia
Macaco

Ambiente de captura
Beiras de rio
Beiras de rio
Roças e beiras de rios,
terreiros de casa

Caiarara
Cuamba
Cuxiú
Guariba
Macaco-prego
Macacoparanacu
Chuim
Macaco-da-noite

Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Beira do Rio
Floresta e beiras de rio

Paca
Porco
Tamanduá
Tatu
Floresta e beiras de rio
Veado
Floresta e beiras de rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.

Animais
Aracuã
Arara
Cigana

Qualidades

Bichos de pena
Período
Vazante Enchente

Ambiente de captura
Beira de rio
Terra firme
Terra firme
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Cujubim
Terra firme
Jacamim
Beira de lago/rio
Jacu
Beira de lago/rio
Mutum
Beira de lago/rio
Nambu
Beira de lago/rio
Pato
Beira de lago/rio
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul escuro – muito
interesse.
Também restrita, como a caça, nas áreas delimitadas pelas UCs, a pesca é praticada
cotidianamente no Abuí para suprir um consumo semanal, por família, de 43,6kg de
peixe (MMA, 2006, p. 238). Como o lago do Jacaré, importante local de pesca explorado
pelos mocambeiros do século XIX e seus descentes, ficou inacessível aos residentes
no Abuí por estar dentro da Rebio, atualmente os moradores devem buscar esse
alimento sobretudo no próprio lago do Abuí, o qual, segundo eles próprios, tem sido
muito procurado.
A professora Cleuciana de Santos Souza lamenta que, com a fartura existente em um,
outro esteja sendo tão pressionado: “Lá nesse lago ainda tem muita fartura de tracajá,
várias coisas ficam do lado de lá da floresta. Mas pra entrar lá precisa pedir autorização
do Ibama” (Iphan, 2014, F-11-02, p. 13).
Moradores antigos sustentam que, no passado, havia no lago do Abuí muita fartura de
peixes e quelônios, incomparável ao que hoje se apresenta. No entanto, declaram ao
INRC que ele ainda “é um lago muito farto, dá todo tipo de peixe” (Iphan, 2014, F-1102, p. 13). É de Raquel Pires, moradora do Sagrado Coração de Jesus, um dos mais
eloquentes depoimentos expostos no documento.
No tempo que eu estava me formando as coisas eram tudo
fáceis, até pra gente arrumar comida pra gente comer era fácil.
Nós morávamos primeiro ali pra cima, na boca desse igarapé.
Lá eu me criei, comecei a me criar, me criei lá com meu avô.
Quando era de tarde, tem um igarapé lá, meu tio agora mora lá
com os filhos, ele saía de tarde, umas 4 horas, ele dizia: ‘mulher,
coloca a panela no fogo que eu vou buscar o peixe pra fazer a
janta’. Aí ele ia embora para a beira do igarapé. E agora, minha
senhora, tá tudo difícil, logo o pessoal aumentou mais. No Abuí
não tinha morador, era o Abuí. O Lago do Abuí era um lago farto
pra gente arrumar peixe pra comer. (Iphan, 2014, F-11-02, p.
13).
Como ocorre em toda a região, é no verão que o lago do Abuí fica mais propício às
pescarias, pois as águas baixam e os peixes ficam represados.
Animais
Aracu

Qualidades

Pescados
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Lago
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Arari
Lago
Branquinha
Lago
Cará
Lago
Charuto
Lago
Curimatá
Várzea
Jaraqui
Lago
Jatuarana
Várzea
Jaú
Mandubé
Lago
Pacu
Lago
Peixe-boi
Lago
Pescada
Lago
Piracatinga
Piraíba
Piramutaba
Pirarara
Pirarucu
Igapó
Saranha
Lago
Sardinha
Lago
Surubim
Lago
Tambaqui
Igapó
Traíra
Lago, rio
Tucunaré
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
No lago do Abuí e nos igapós também se encontram répteis muito apreciados na
cozinha tradicional dos quilombolas do Trombetas. Esses animais que, na classificação
nativa não se alinham exatamente nem às caças, nem aos pescados, são “pegos”,
capturados nos cursos d’água.
Bichos de casco
Período
Ambiente de captura
Vazante Enchente
Jacaré
Igapó
Pitiú
Igapó
Tartaruga
Igapó
Tracajá
Lago
Legenda: Branco – pouco interesse; Amarelo – médio interesse; Azul – muito interesse.
Animais

Qualidades

Quanto ao extrativismo florestal, trata-se de atividade indispensável para quase todas
as famílias da comunidade, pois elas dependem de madeiras, palhas, talas, cipós,
sementes, óleos, seivas e frutos para alimentação que vêm das matas.
Destacadamente, o produto de maior importância econômica é a castanha-do-pará, em
cuja coleta quase todas as famílias trabalham na época de inverno. No levantamento
feito pelo MMA, 86,5% dos extrativistas entrevistados declararam coletar castanha.
Foi verificado nessa comunidade que o Breu é o segundo
produto mais extraído nessa comunidade com 51,4% da
preferência. A seguir observa-se a Copaíba e os cipós com um
percentual de 40,5% cada. O Açaí aparece com 21,6%, o Ubim
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com 13,5% e o óleo de Andiroba com 2,7% da preferência nessa
comunidade. Observa-se a característica extrativista novamente
nessa comunidade indicando também que os comunitários
coletam mais de um produto florestal. (MMA, 3006, p. 191-192).
A coleta é feita na área titulada do TQ Alto Trombetas I e nas UCs. Especificamente
para entrada dos extrativistas na Rebio Trombetas, um Termo de Compromisso
chamado popularmente de Acordo da Castanha, foi assinado entre as associações
quilombolas e o ICMBio, atendendo a um antigo apelo das comunidades, como diz
Manoel Adão:
Antes eles não deixavam ninguém ter acesso, com esse acordo
já é um passo a frete. Mas tem coisa que eu não concordo. Como
você entrar desarmado para a mata, andar dois ou três dias e se
acampar na mata só com um terçado, correndo o risco de ser
picado, uma onça lhe comer, tamanduá, marmota do mato que
é a visagem que as vezes aparece no meio dessa grande mata
central? (Informação verbal).
A castanha extraída pelos comunitários é destinada, em parte, ao próprio consumo em
muitos pratos da culinária local, e também à comercialização. Uma cooperativa das
comunidades quilombolas e comerciantes da região, chamados regatões, vão até a
comunidades para comprar o produto. Os pagamentos podem ser feitos em espécie ou
em itens de consumo, como alimentos por exemplo. (STCP, 2014).

Espécies
Acariquara
Angelim
Aroeira
Bacuri
Cedro-urana
Guariúba
Itaúba
Lombrigueira
Louro
Macacaúba

Madeiras
Finalidade
Produção de esteio
Construção de casas e mobiliário
Produção de tábuas

Construção de casas e mobiliário
Construção, vigas, tábuas
Construção de casas e embarcações
Produção de artefatos
Construção de embarcações
Construção de casas (assoalho) e
mobiliário
Maçaranduba Construção de casas e mobiliário
Marupá
Construção de casa

Espécies
Timbó-titica
Ubim

Palhas, talas e cipós
Finalidade
Artesanato, mobiliário, amarração de
cerca e cobertura de casa
Cobertura de casa

Ambiente de extração
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Igapó
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Terra firme

Ambiente de extração
Terra firme
Beira de igarapé
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Espécies
Amapá
Andiroba
Breu
Copaíba
Cumaru
Jatobá
Preciosa
Sucuba

Sementes, resinas, cascas, óleos
Finalidade
Ambiente de extração
Leite para uso medicinal
Terra firme
Óleo para uso medicinal
Igapó
Calafetagem
Terra firme
Óleo para uso medicinal
Terra firme
Semente para uso medicinal
Terra firme
Cascas para uso medicinal
Terra firme
Cascas para uso medicinal
Terra firme
Leite para uso medicional
Terra firme

Espécies
Bacaba
Bacuri
Buriti
Caju-açu
Castanha
Mangaba
Pariri
Patauá
Piquiá
Puruí
Uxi

Frutos
Ambiente de extração
Terra firme
Várzea
Várzea
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme
Terra firme
Terra firme
Várzea
Terra firme

Além das atividades agroextrativistas, da pesca e das vendas delas decorrentes, não
há muitas opções de trabalho para os moradores do Abuí. Há alguns contratados pela
Prefeitura de Oriximiná, como barqueiros, copeiras e professores das escolas; outros
ocupam postos de trabalho nas bases do ICMBio; e poucos prestam ou já prestaram
serviços na mineração.
Sobre as vagas na mineradora, algumas pessoas chegaram a trabalhar para ela por
meio das cooperativas quilombolas do Boa Vista e do Moura. Recentemente, na
elaboração do EIA da ZCO, houve vagas para serviços de roçados e acompanhamento
das equipes de estudos. No mais, como diz Manoel Adão, depende-se das atividades
tradicionais, que, às vezes, chegam a compensar mais que empregos assalariados:
A farinha ultimamente tem dado um valor bem alto. A gente acha
que não compensa o trabalho pelo que falam, mas está cinco
reais o frasco que é de dois litros. Tirando isso, só algumas
pessoas que trabalham lá em Trombetas, tem outros que
trabalham aína escola, pela prefeitura, tem uns aposentados
como agricultor, tem o peixe, mas é só para subsistência,
ninguém pesca para venda. (Informação verbal).
Quanto ao perfil ocupacional dos moradores do Abuí, observou-se que, em 2006, 56%
viviam das atividades agroextrativistas, “representando um percentual de 29% para a
agricultura desenvolvida em roçados e 27% para o extrativismo” (MMA, 2006, p. 93). Os
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demais eram beneficiários do Programa Bolsa Escola (23%); aposentados (13%);
assalariados (3%); e outros 5% declararam receber benefício de comércio de
comunitários (MMA, 2006).
Já em 2014, um novo levantamento socioeconômico apontou que: 23,8% trabalhavam
em atividades extrativistas, pesca e agropecuária; 2,1% eram funcionários públicos;
3,3% trabalham nas cooperativas da região; e restante da comunidade dividia-se em
estudantes (42,9%), aposentados (3,3%), donas de casa (5,8%) e desempregados
(2,1%). (STCP, 2014, p. 4.45).
Principais referências culturais: A comunidade do Abuí é rica em expressões culturais
– festas, danças, músicas, artesanatos, narrativas e conhecimentos tradicionais. Seu
calendário cultural é composto por atividades promovidas pela escola e pela igreja.
Celebram-se datas de São João, natal, ano novo, Dia da Pátria, Dia das Mães, Dia da
Consciência Negra e outras, mas o maior evento da comunidade é a festa do padroeiro,
São Benedito.
Sobre a escolha do padroeiro, relata-se uma história interessante: quando o padre
Patrício estimulou os moradores do Abuí a formarem uma comunidade e escolherem
um santo padroeiro, eles quiseram eleger Santa Ana, que era celebrada em uma
capelinha na casa da mãe de seu Raimundo Printes. Os organizadores da comunidade
recorreram à família para pedir-lhe a doação da imagem da santa para a capela, mas
um de seus donos não concordou e não permitiu que a levassem de casa. Assim, São
Benedito foi eleito padroeiro do Abuí e a ilha onde a capela foi instalada deixou de
chamar-se pelo nome de José Adão para adotar o nome do santo (Iphan, 2014).
Atualmente, acrescenta o INRC,
a imagem de Santa Ana ocupa um espaço ao lado de São
Benedito na igreja, mas ela não é festejada, pois o santo que
representa a comunidade é São Benedito. Contudo, os
comunitários, principalmente os mais antigos, ainda lhe rendem
homenagens e lhe fazem pedidos. Alguns devotos declaram o
desejo de realizar uma festa para Santa Ana junto com a de São
Benedito, mas este ainda não se concretizou. (Iphan, 2014, F11, A3, p. 14).
Sobre a imagem de São Benedito, a senhora Edith Printes narrou que foi doada à
comunidade por seu compadre Chico, pois era uma herança deixada a ele pela sogra,
que mantinha santo sempre guardado dentro de uma mala (Iphan, 2014, F11-02). Um
dos mais antigos moradores, Protásio Adão, conta:
Era do velho Adão, o José Bernardino Adão, meu pai de criação,
ele que trouxe para cá. Esse santo era da mãe dele, a dona
Debrandina Adão. Ela morreu e deixou para ele. Ele vivia
desprezado [a imagem] por que naquele tempo era muito difícil.
Quando foi fundada essa comunidade, levaram ele. Era um lado
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do braço quebrado, trincada a cabeça, levaram para mandar
encarnar. (Informação verbal).
Atualmente, a festa São Benedito acontece por duas noites de dezembro, atraindo
bastantes visitantes de outras comunidades. Para marcar o início da celebração, faz-se
um círio fluvial que é seguido de ladainha. Mais tarde, ocorre a chamada noite cultural,
que é pontuada por apresentações de capoeira, lundum e valsa, e de outras danças
criadas pelo grupo de jovens, entre elas as danças Morena de Angola e Pérola Negra,
e a dança do Boto. Na noite seguinte, faz-se a festa dançante, que é tomada por ritmos
como brega, forró e sertanejo, entre outros que animam os comunitários. Na
programação há, ainda, realização de bingos e distribuição de iguarias típicas. Protásio
Adão diz que são preparados pratos como “vários tipos de peixe, como o tucunaré, que
comemos mais. A gente sempre faz doce de castanha-do-pará, faz tipo um vinho da
castanha bem grosso” (informação verbal). Para reforçar a alimentação dos
participantes da festa, a comunidade ganha um boi da Prefeitura de Oriximiná.
Em relação às danças que animam a festa, cabem algumas notas, apoiadas no INRC
dos Quilombos de Oriximiná.
As danças consideradas tradicionais são as preferidas das pessoas mais idosas.
Segundo Edith Printes, “a velharada é quem mais gosta da festa [...]. Os mais velhos
que gostam de dançar. Quando vai dançar, que a gente diz: as velhadas que vão dançar!
Aí toca valsa, lundum, aí toca a desfeiteira, todas essas músicas antigas (Iphan, 2014,
F11-02, p. 5). Os mais velhos incentivam os jovens a aprender e, como diz Cleuciana
Souza, “quando se toca a valsa para encerrar a festa a velha guarda vai para o meio do
salão e começa a dançar, e tem uns jovens que já sabem um pouco dançar valsa”
(informação verbal).
O lundu (também chamado lundum, landu ou landum) é uma das danças antigas que,
até hoje, têm valor de referência local cultural para a maioria das comunidades
quilombolas de Oriximiná. De acordo com o INRC, “ela é bastante conhecida até mesmo
pelos moradores mais jovens e atualmente faz parte das atrações nas festas dos
padroeiros das comunidades e nos festivais juninos das escolas. As moças dançam de
saia longa e rodada, e os rapazes de calça comprida” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 67).
Aqui no Abuí ela é formada por pares e a gente dança em roda,
assim. Começa, o cavalheiro puxa a dama. Ele faz um sinal, que
é a palma, e sai dançando como se fosse um desafio pra dama,
e a dama vai no centro e começa a dançar. É um desafio, na
verdade, e não deixa de ser sensual também. Aí fica dançando.
Até, antes de terminar tudo, a pessoa que canta diz que tá
terminando ou o cavalheiro tem que levar a dama até a frente da
pessoa que vai... O cantador, na verdade, ai vai saindo e é mais
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ou menos assim. E é o mais tradicional aqui no Abuí (Iphan,
2014, F1-1, A3, p. 67).
Já a dança Morena d’Angola foi criada pela professora Cleuciana Souza e um grupo de
alunas como atividade integrante do projeto Mais Educação, então realizado na escola
Tancredo Neves. As dançarinas ficam em filas e executam uma coreografia ensaiada,
ao som da música Morena d’Angola, que é amplamente conhecida na voz da cantora
falecida Clara Nunes. A indumentária composta de saia vermelha, blusa branca e lenço
na cabeça pretendeu, segundo a professora, representar a cultura local, “de usar brincos
grandes, um colar. No dia da apresentação elas pintam a unha com esmalte bem vivo,
um alaranjado, um amarelo, e usam o chocalho que é feito também aqui”. (Iphan, 2014,
F1-1, A3, p. 53).
Para finalizar, ressalta-se do INRC a referência à ilha da Barra, que, segundo o
documento, é “um dos lugares de maior importância simbólica na localidade [...]
conhecida pelos encantes que vivem lá” (Iphan, 2014, F1-1, A3, p. 78).
Tem a Ilha da Barra lá pertinho do centro comunitário, que
muitas pessoas já viram alguma visão lá. Antes não era qualquer
pessoa que podia ir lá. Sempre que ia lá, às vezes vinha de lá
com muita dor de cabeça, às vezes até meio perturbado. Antes
da gente iniciar a comunidade lá do Abuí, mais ou menos em 75
ou 76, nesse anos sempre o pessoal tava pulando lá. É, de vez
em quando o pessoal tava pulando por lá... E lá onde é o centro
comunitário mesmo, lá tinha, lá não era qualquer pessoa que ia
lá e saía bem não. Sempre vinha com alguma dor de cabeça,
meio perturbado, tinha que benzer pra endireitar. (Iphan, 2014,
F1-1, A3, p. 78).
Conflitos socioambientais e outros: Atualmente, a maioria dos conflitos no Abuí está
relacionada à sobreposição das Unidades de Conservação em terras pretendidas pelos
quilombolas, as quais engendram constrangimentos e muitas restrições que impactam
diretamente na renda e na alimentação das famílias quilombolas, entre elas, a limitação
dos horários em que podem navegar no rio Trombetas e a obrigatoriedade de parar as
embarcações nas bases do ICMBio para que sejam revistadas pelos fiscais do órgão.
O mal-estar da comunidade em relação à política ambiental imposta pelo Estado é
histórico e, como o período de criação das UCs coincide com a implantação da MRN na
região, esse sentimento se entrelaça com a percepção de favorecimento da empresa
em detrimento da população local.
A gente pegava tracajá de dia desovando, era muito ovo,
tartaruga, nesse rio, dava desconforme. Aí apareceu primeiro o
IBDF, era da época do Beto Guerreiro. Eles amedrontavam a
gente, levavam as bichas grandes e levavam os filhotes. Faziam
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gradeados, caixas, e levavam no barco. Até hoje ele existe, o
[barco] Ana Cândido. Levavam cheio de bichinho, aí foi
diminuindo. Aí foi o tempo que apareceu o Ibama e a mineração
começou a se implantar aí também, jogando bauxita, foi poluindo
o rio e também os bichos foram se afastando. Depois que ela
começou a extrair a bauxita, começou a ficar ruim mesmo,
porque começou a entrar esses navios grandes. Um navio desse
a gente vê que quando ele vai baixando, que a gente está na
beira do rio, aquela água vai crescendo na beira do rio, vai
tufando, aí o bicho que está no fundo, com isso ele vai se
afastando. (Informação verbal).
Os órgãos ambientais são, ainda, considerados contrários aos quilombolas no processo
de titulação das terras ocupadas no TQ Alto Trombetas I. Ademais, compreende-se na
comunidade que o impedimento da titulação do TQ se alinha com o projeto de ampliação
da exploração minerária na área.
A nossa área tem uma parte que está dentro da reserva e outra
na Flona, e tinha uma parte que era devoluta. Então, essa parte
devoluta a gente conseguiu titular e a parte que ficou na Flona
ficou ainda por titular. A gente imagina que a reserva se criou
não tanto para preservar a mata, os animais, porque as reservas
foram criadas exatamente onde tem platô de bauxita, então é
cercar para guardar para a empresa, que daqui a pouco a
empresa chega até aí, a gente imagina isso. A área de pretensão
nossa é onde nós moramos por muito tempo. (Informação
verbal).
Assim, uma parcela considerável da comunidade entende que as mudanças ocorridas
no território em questão, desde a introdução das Unidades de Conservação e da
mineração, estão associadas. Desse modo, confundem-se as percepções em torno dos
conflitos e dos impactos decorrentes da entrada desses atores no cenário local.
Possíveis impactos da Mineração na ZCO: Medo e desconfiança são elementos
recorrentes nos debates travados entre os comunitários do Abuí a respeito do possível
avanço da mineração nos platôs da ZCO. Antigos moradores, mulheres, jovens,
agricultores e extrativistas tecem sobre o licenciamento ambiental dessa área um
mosaico de diferentes visões que se complementam para garantir o entendimento sobre
as consequências da mineração na região. No exercício de ponderação dos possíveis
impactos dessa atividade na ZCO, guiam-nos as percepções relativas à comunidade
Boa Vista.
Boa Vista, hoje, para nós é o espelho. A gente está se olhando
[lá], é o nosso espelho. O Boa Vista é o mau exemplo que a
gente tem. Eu lembro o quanto a empresa ajudou quando a
gente estava na luta pela titulação [do TQ Boa Vista], a gente
nem imaginava o que eles estavam pensando por trás. E ela [a
empresa] ainda estava bem menor. Foi a primeira área que a
gente titulou e cadastrou todo mundo para ter o acesso ao
hospital, acesso a colégio. As outras comunidades próximas só
foram ter o direito quando começaram a brigar mesmo. Porque
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você percebe que o Moura é bem do lado, mas ele não teve a
mesma oportunidade que teve o Boa Vista. O que a gente
percebe hoje: o Cruz Alta está bem do lado do Mãe Cué, então
a gente sabe que eles vão falar que o impacto direto é no Mãe
Cué. Então, eles vão utilizar que nós vamos ter o impacto
indireto. A gente não vê isso, a gente quer tudo igual, até porque
é área [território]. Se está atingindo o Mãe Cué, vai atingir todos
nós. Se o pessoal do Mãe Cué for expulso, eles vão para onde?
Se a empresa tirar uma certa quantia de família, vai ter que vir
para cá. Então vai atingir de qualquer forma a área. (Informação
verbal).
Notadamente, o pior cenário que vislumbram é o deslocamento compulsório, e o medo
maior é de serem expulsos do território, como aconteceu no passado a famílias
deslocadas por interesse do Estado: “Sempre tem isso na nossa cabeça, o negócio da
expulsão” (informação verbal).
Até mesmo a realização de sucessivos estudos no território quilombola alimenta
desconfianças em torno dos motivos que atraem tantos pesquisadores de diversas
áreas e origens. Em reunião do ECQ, moradores contaram que muitos pesquisadores
chegam ao Abuí e são bem recebidos, dormem em suas casas, fazem refeições com
eles e, depois, defendem outros interesses em vez de contribuir de alguma forma para
o bem-estar da comunidade.
A gente deixa entrar os universitários... Eles entram por aqui
como quem não quer nada, se fazendo de dissimulado, como a
gente diz. Aí a gente conversa e, nessa conversa, eles vão se
aproveitando do nosso saber. Depois a gente vê, de repente...
Eu fui num encontro e aquela mesma pessoa [que esteve
estudando na comunidade] está defendendo a mineração lá.
Então, a gente deixa entrar na nossa casa um estranho, não
sabe o que ele quer. É porque a gente ainda tem aquela
inocência. (Informação verbal).
Especificamente, quanto à abertura dos platôs da ZCO, a maioria das pessoas ouvidas
no âmbito do ECQ teme que advenham mais restrições de acesso e uso dos recursos
naturais da região, hoje limitados apenas pelo ICMBio, mas futuramente, também pela
MRN em função de uma possível licença para operar no território. Na base das possíveis
restrições está o desmatamento das áreas da ZCO, que impactará negativamente na
fauna e na flora.
Quando vocês chegam em Trombetas, vocês percebem que tem
muita caça próxima, mas são aquelas que são domadas. Para
gente que conhece a área que ela já desmatou, a gente
questiona e eles são obrigados a nos levar até a área que é
desmatada, onde é extraída a bauxita a gente tem sempre uma
visita. Lá o desmatamento é muito grande. Numa área daquela
onde é extraído, o animal vai para mais longe ainda e tudo isso
é um impacto que causa para nós. Agora, a gente conseguiu
fazer um levantamento das barragens que a empresa tem. Vai
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chegar uma hora em que essas barragens podem se romper, e
a gente não se dava conta e não cobrava, agora a gente cobrou.
(Informação verbal).
Na visão dos moradores, o desmatamento terá impactos ambientais que serão
agravados pela intensificação da circulação na região.
Tem desmatamento que a empresa já fez que as pessoas
acham que não atinge aqui. A gente percebe que a temperatura
ficou muito diferente, ficou mais quente e está mudando tudo.
Começa a quebrar barranco, isso não acontecia antes [...]. A
gente fica se perguntando: Será que é a desmatamento, a
extração da bauxita, o acesso dos navios? A gente não tem
certeza, mas é coisa que, na época de moleque, eu nunca vi e
hoje eu estou vendo. (Informação verbal).
Estimam-se efeitos do desmatamento na economia local, atingindo o extrativismo,
principalmente do óleo de copaíba e da castanha, que são fontes de renda para as
famílias: “Vai ter um impacto também sobre a copaíba. A empresa desmata. Se ela tira
uma copaibeira, já é impacto porque o cara que tira copaíba não vai poder mais tirar lá,
então isso se torna um impacto para as comunidades também” (informação verbal).
Segundo os moradores, os principais focos desses impactos seriam sentidos no platô
Cruz Alta e imediações porque “o pessoal aqui acaba usando mais a área lá de baixo [a
jusante do Trombetas]. Todo mundo usa a área que está mais fácil o acesso para
extração. Aí, a gente acaba indo para o Cruz Alta para extrair o breu, a copaíba...”
(informação verbal). Inclusive, a Serra do Farias, onde extraem castanha, seria afetada,
pois, como alegam, a ZCO “fica muito próxima à área da comunidade, vai atingir o lago
aqui de trás, onde o pessoal usa para tirar castanha”.
Além do extrativismo, as atividades agrícolas também são consideradas vulneráveis,
porque se estima que haverá diminuição dos espaços para a abertura de roçados.
Também vai tirar o acesso e a condição de roçado porque nós
aqui usamos [a área] para isso, para tirar madeira e para plantar.
Todo quilombola, quando ele mesmo não faz, mas tem alguém
que faz. Não tem jeito, tem que ter uma roça. Lá tem banana,
jerimum, tem tudo que a gente consome. A única coisa que o
quilombola é difícil de plantar é arroz e feijão que o resto, tudo é
plantado. (Informação verbal).
A intensificação da circulação de veículos, o ruído de máquinas e a presença humana
na região afugentariam várias espécies de animais terrestres e aquáticos. Conforme
moradores ouvidos no ECQ, a fase preliminar de pesquisas preliminares “já afastou um
bocado de bicho e ainda vai afastar mais se eles chegarem para essa área aí”
(informação verbal).
A gente percebe que o tracajá, o pitiú, a própria tartaruga,
diminuíram muito e o acesso deles é aí no rio. Quando você vê
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esses grandes navios rodando a gente observa o dano que ele
faz. O tracajá é que nem nós, eles também navegam. Vão para
um lado e vão para outro [...]. Se os peixes que estão na água já
começam a se afastar, imagina a caça. (Informação verbal).
Ainda relacionados à intensificação de circulação de embarcações no rio Trombetas, os
quilombolas

reconhecem

impactos

positivos

e

negativos.

Relatam

que

os

deslocamentos foram facilitados com a presença da MRN em Porto Trombetas, havendo
barcos de linhas que significam mais opções de transporte para Oriximiná e cidades
próximas. Citam, ainda, a melhoria das próprias embarcações que trafegam na área,
que teriam se tornado mais seguras. Entretanto, apontam prejuízos acarretados no meio
ambiente e, inclusive, o aumento dos riscos de acidentes.
É por isso que você percebe que hoje a maioria tem o seu
rabetinha, seu barquinho, porque ficou difícil de ir para Oriximiná
de canoa. Imagina, você atravessar o rio e dar numa ponta
daquela, num navio. Como você vai sair da frente dele? Tem
coisa que a gente percebe que facilitou, a questão da família
para melhoria, mas tudo está ligado com o andamento do próprio
município. Eu não sei se hoje eu teria coragem de meter a minha
família numa canoa para ir a Oriximiná porque tem o tanto de
barco de linha andando, lancha, navio, e antes o pessoal
navegava. Eu sei que era ruim demais, eu não queria isso. Mas
eu sei que hoje as pessoas quase são obrigadas a ter uma
embarcação que possa caber ele e que ele possa se defender
das ondas que estão rolando aí. Então, o acesso é ligado à
empresa. São impactos que talvez a gente não perceba, mas,
se não tivesse a mineradora, o navio não vinha até aí.
(Informação verbal).
A poluição dos rios, lagos, igarapés e cabeceiras é um fator apontado de forma muito
recorrente quando se trata de ponderar os possíveis impactos da mineração na ZCO. A
ela se associa o medo de surgimento de novas doenças, já que toda a água potável
consumida na comunidade advém dessas fontes.
Mais agora é vômito e diarreia, a gente acredita que é pela água.
A gente percebe que quando as crianças estão direto aqui, isso
é difícil de acontecer, mas a gente sempre viaja. Faz uma
viagem para Oriximiná, quando volta, normalmente a criança
sofre. Quando não é a diarreia, é o vômito. Se for olhar hoje,
talvez a bauxita ainda não esteja caindo aqui nesta área, mas a
gente não tem esse costume de entender que, quando chega ali
no Moura para baixo a gente já está a bauxita ali, já vê a
diferença. A gente está com o costume de pegar a água ali no
rio, normal, de repente, numa descida, pega a água, a criança
toma. E nem só criança, adulto também sofre as consequências.
Aí acaba pegando vômito, diarreia... a gente não tem certeza se
é da água mesmo. (Informação verbal).
A circulação de estranhos nas áreas quilombolas também é notada – “a gente percebe
a quantidade de pessoas estranhas aqui dentro” – e amedronta os pais das meninas e
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jovens, que alegam ver a prostituição e a ocorrência crescente de casos de doenças
sexualmente transmissíveis em comunidades mais próximas a Porto Trombetas.
Pensando nos costumes e modos de vida na comunidade, as mulheres, especialmente,
enfatizaram expectativas de impactos negativos sobre o modo de criação dos filhos,
muito embora reconheçam aspectos positivos como as melhorias nas condições de
educação favorecidas pela MRN. Hoje, segundo elas, as crianças têm liberdade de
transitar pelo território, aprendem desde cedo a navegar sozinhas e a reconhecer a
dinâmica das águas e dos animais, o que é considerado fundamental para o
amadurecimento das práticas econômicas tradicionais que sustentarão as futuras
gerações. Para elas, não só o modo de vida e a cultura local estão em jogo, mas também
os direitos e à condição de cidadania dos quilombolas.
O que eu vejo é que vai mudar completamente o sistema, a
forma de vida da criançada. Não só deles, mas nossa também.
Hoje já começa a ter mudanças. Imagina essas crianças com a
proximidade da empresa extraindo minério. A gente vê o que
acontece em Boa Vista. Também tem coisas que beneficiam,
não adianta dizer que é só problema, mas a gente mais perde
do que ganha. Apesar de que vai facilitar a educação, o acesso
à saúde... Apesar de que ali é mais para quem trabalha lá, eles
[o hospital] só fazem os primeiros socorros. Então, é uma
situação delicada, a gente tem que pensar muito. A gente sabe
que, mais cedo ou mais tarde, isso [a LO] vai ter que sair. Que
possa sair, mas que possa ser respeitada a parte cultural das
comunidades. Não só os hábitos, mas os direitos do cidadão. É
muito chato, por exemplo, você chegar em minha casa, você usa
do jeito que quer, depois sai e deixa ali. E se eu precisar
melhorar, eu vou ter que me virar. Então, a gente sabe que o
chão onde a mineração tira bauxita, ela cria um monte de
problemas e esses problemas não se resolvem nunca. Pode até
se resolver, mas para as próximas gerações. Então, eu vejo,
assim, que pelo menos seja atendido aquilo que está no direito.
A mineração tem a fama que ajuda, que faz isso, faz aquilo, mas,
na prática, é muito diferente. O orçamento que a gente vê que a
empresa publica, do que faz, que gasta com as comunidades
remanescentes, não dá para ver quase nada. (Informação
verbal).
A vida cotidiana dos moradores do Abuí e de todo o território, segundo expuseram,
também tem sido afetada desde 2012, com o acirramento de divergências entre
indivíduos, comunidades e entidades representativas dos territórios quilombolas do
Trombetas, ocasionando a quebra de confiança nos representantes locais e até mesmo
o receio de realização de novas parcerias.
Em ponto negativo tem vários. Primeiro, quando a MRN chegou
teve uma divisão das lideranças comunitárias porque uns eram
a favor, outros contra. Querendo ou não, isso acabou tendo
conflitos dentro das comunidades em termos de associação. Um
ia lá e denunciava a mineração. Outro ia e defendia. Com isso
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virou uma bagunça que a gente não estava conseguindo
entender qual era o caminho que poderia seguir. Isso foi um
ponto negativo que a empresa trouxe para dentro das
comunidades. Outro ponto negativo é que, se empresa for extrair
minério, a gente só vai saber o tamanho da gravidade quando
acontecer... o desmatamento, a entrada de pessoas de fora na
nossa área, a poluição nos igarapés que, sem dúvida, vão
acontecer. (Informação verbal).
Os moradores do Abuí julgaram que as oportunidades de trabalho podem trazer
consequências positivas e negativas ao mesmo tempo.
Uma questão também é quando o cara migra da própria cultura
em prol de si mesmo. Quando um dos coordenadores, a
empresa oferece uma vaga de emprego para ele... Depois que
ele está ali dentro, já tem certo receio de lutar pela própria
comunidade, pelo seu povo, devido àquela pressão. Muitas
vezes ele não tem mais aquela força de lutar pelo próprio
benefício em prol do seu trabalho porque ele está visando pelo
emprego dele, para evitar uma repressão. Com o povo lá do Boa
Vista está acontecendo muito isso hoje. Muitas pessoas que
trabalham aí dentro [MRN] acabam tendo medo de se envolver
no movimento. Em todas as comunidades que [a MRN] gere
benefício, aquele que se coloca ali dentro já fica com receio de
dar uma pressão, de lutar pelo seu povo porque ele vai sofrer
uma pressão dentro da empresa. (Informação verbal).
Além disso, estimam que o incremento da renda comunitária não aconteça a contento,
pois acreditam que os postos de trabalho só atenderão parte da comunidade, enquanto
os problemas serão compartilhados por todos que ali vivem, afetando toda a cultura e a
identidade local. Mais uma vez, exemplificam seus argumentos com menções à
experiência que têm em Boa Vista, que, a seu ver, têm mais pontos negativos que
positivos.
Talvez eu vou ter o acesso ao emprego, vou ganhar um
dinheirinho. Mas eu não teria aquilo que é principal, que eu não
teria só para mim, mas para os meus filhos, netos, para quem
vier [futuras gerações]. Porque se a gente for pescar e caçar
para sobrevivência da comunidade, dificilmente isso [o recurso
natural] vai se acabar. O cidadão aqui já vai fazer 80 anos e nós
estamos morando todo esse tempo aqui e peixe ainda tem
bastante. Imagina se a empresa já estivesse aí há uns 30 anos
no Cruz Alta, como não estaria? Porque a gente avalia muito
pela situação do Boa Vista... A gente sabe como era antes e
como é hoje. Isso nós estamos falando dos problemas mais
graves, fora o costume que tira. Se você for olhar o Boa Vista
hoje, é um quilombo que não tem mais muito de quilombo. Tem
quilombola ali que o costume dele é outro, é completamente
diferente do costume aqui das comunidades que estão mais
longe da empresa. Acaba aprendendo muitas coisas que são
boas, mas também muitas coisas que não servem para a
comunidade. (Informação verbal).
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Quanto aos impactos positivos da mineração na região, iniciativas da MRN para
proporcionar melhoria na qualidade de vida local são apontadas, principalmente, nos
campos da saúde, da educação e da cultura.
Na área da saúde, um dos impactos positivos alegados foi a significativa queda no
número de casos de malária, devido às ações preventivas que a MRN realiza na
comunidade: “Eu acho que esse ano teve dois casos de malária. Está com uns três anos
que não tem mais. Foi uma coisa boa que a Mineração fez. E aqui ainda tem pessoa
que é contra borrifar (informação verbal).
Outra facilidade citada foi a disponibilidade das instalações hospitalares e ambulatoriais
de Porto Trombetas para tratamento de emergência, inclusive parto.
O tratamento daí é melhor do que em Oriximiná, mas o problema
é que eles não atendem quem não é cadastrado. Os dias que
passa lá é bem melhor. Aí eles atendem melhor a gente. Eu
tenho essa filha aqui, eu preferi ir com ela para aí [Porto
Trombetas]. Isso [parto] eles ainda atendem. Porque, lá
[Oriximiná], eles não viram que a pessoa não pode ter normal e
eles querem forçar, e, graças a Deus, aí [Porto Trombetas] não.
E o ambulatório da feirinha a mesma coisa. Negócio de uma
febre, eles dão um calmante, tiram a pressão. E lá em Oriximiná
a gente anda, tem que andar lá por aqueles postos. (Informação
verbal).
No campo da educação e da cultura, os destaques foram para a brinquedoteca
implantada na escola Tancredo Neves a para a “ajuda para a festa do padroeiro, no
valor de dois mil reais que eles dão para a noite cultural” (informação verbal).
A gente já recebeu projetos que foram patrocinados pela
Mineração. Como esse ano, que nós tivemos a brinquedoteca,
que foi em parceria da Semed com a Mineração. Uma caixa com
livros, jogos, teve uma oficina também com as professoras que
passaram por um treinamento, elas vieram pra essa oficina de
como utilizar a brinquedoteca. (Informação verbal).
Teve uma coisa boa que veio, que foi uns kits de material
escolar. Veio a brinquedoteca [...]. Eles fizeram o projeto da
brinquedoteca..., vai depender de nós lá na escola em saber
usar. Teve uma oficina, até com alguns pais na escola, que era
para saber trabalhar a brinquedoteca. Teve com os pais de
alunos, não foi com todos, teve um limite de participantes.
(Informação verbal).
A diretora da escola, Cleuciana dos Santos Souza, também ressaltou a participação dos
alunos do circuito cultural em Trombetas, patrocinado pela MRN.
É sobre danças, músicas, é mais cultural. Esse ano nós estamos
participando como escola, aí eles dão o apoio: no figurino, para
comprar o tecido para a dança; para as apresentações, com o
transporte, quando é para se deslocar para algum evento, aí a
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mineração entra com o diesel e a gente entra com a
embarcação. (Informação verbal).
Outros moradores lembraram de uma atividade que a empresa realizava com os alunos,
a qual gostariam que fosse retomada: “um passeio com os alunos lá na mineração. Era
bom, mas não existe mais. Se os alunos conhecem, é aquela frente lá” (Informação
verbal).
A propósito do acesso à infraestrutura urbana e aos serviços existentes em Porto
Trombetas, também gostariam que lhes fosse franqueado: “O que tem ali na vila da
mineração, se o acesso for liberado pode ajudar mais. O supermercado não é lá essas
coisas, mas, para nós que vamos viajando horas, já ajuda muito” (informação verbal).
Atualmente, o acesso é livre apenas à área do porto e às instalações ao redor da
chamada feirinha de Trombetas (feira, banco, comércio, cartório, sedes de cooperativas,
bar e restaurante). Para subir além da guarita, exige-se autorização prévia e cartão de
identificação, mas, segundo um morador ouvido no ECQ, “tem aquela restrição, mas,
quando a gente precisa comprar alguma alimentação, a gente pede permissão lá na
guarita para o guarda e ele deixa a gente entrar” (informação verbal).
Quanto à infraestrutura própria da comunidade, foi mencionada a doação de dois
equipamentos no âmbito dos acordos feitos com a MRN desde 2014: um motor para o
barco da comunidade e uma roçadeira para trabalhos comunitários.
Por fim, em relação às perspectivas de trabalho na mineração, o apoio da MRN às
cooperativas quilombolas e a capacitação em cursos técnicos, como o oferecido
recentemente por meio do Pronatec, foram declarados entre as expectativas positivas
da comunidade do Abuí.

Tabela 72: Matriz de impacto - Abuí
Impacto
Categoria
Abertura e aumento da circulação de veículos e máquinas Negativo
nos ramais
Aceleração da urbanização
Positivo/
Negativo

Magnitude
Forte

Afugentamento da fauna

Negativo

Forte

Agravamento de problemas sociais

Negativo

Forte

Alteração da qualidade da água

Negativo

Forte

Alteração de Habitats Naturais

Negativo

Forte

Alteração de paisagem

Negativo

Forte

Apoio à cultura local

Positivo

Fraco

Forte
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Apoio à governança comunitária

Positivo

Médio

Assistência à saúde comunitária

Positivo

Fraco

Assoreamento em Corpos Hídricos

Negativo

Forte

Atração de Empreendimentos Informais

Positivo/
Negativo

Forte

Atração de população migrante

Negativo

Forte

Aumento da Pressão de Caça e Captura de Animais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Florestais

Negativo

Forte

Aumento da Pressão sobre Recursos Pesqueiros

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Animais
Peçonhentos

Negativo

Forte

Aumento do Risco de Acidentes Causados por Felinos

Negativo

Forte

Aumento dos Incidentes Fluviais

Negativo

Forte

Aumento no índice de doenças

Negativo

Forte

Desmatamento

Negativo

Muito Forte

Divergências entre a comunidade e o
empreendedor/dissidências entre a população local

Negativo

Forte

Fixação de população local

Positivo

Forte

Frustração de expectativas de emprego e renda

Negativo

Forte

Geração de emprego

Positivo

Muito Fraco

Geração de renda na comunidade

Positivo

Muito Fraco

Interferência na Comunidade de Quelônios

Negativo

Muito Forte

Interferência no cotidiano e no modo de vida da
comunidade

Negativo

Forte

Melhoria da Qualificação Profissional dos Trabalhadores
Locais (Pronatec)

Positivo

Fraco

Melhoria do sistema de transportes fluviais

Positivo

Médio

Melhorias na infraestrutura da comunidade

Positivo

Fraco

Perda de Áreas Produtivas e Benfeitorias

Negativo

Forte

Perturbação por luminosidade

Negativo

Forte

Perturbação por ruídos

Negativo

Forte

Promoção de educação formal (EJA)

Positivo

Fraco
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Restrição ao Uso do Solo

Negativo

Forte

Retração da economia comunitária

Negativo

Forte

Risco de Acidentes e Morte da Fauna

Negativo

Forte

Transtornos Ligados Às Obras

Negativo

Forte
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LEONARDO. Entrevista. [Dez. 2016]. Entrevistador: Ádria Fabíola Pinheiro de Sousa.
Oriximiná, 2016. 1 arquivo. mp3 (01:15:01).
José. [dez 2016]. Entrevista. [dez 2016]. Entrevistadora: Oriximiná, 2016, arquivo.mp3
(13:57)
LOPES, José; CARMO, Maria do. Entrevista. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó
Flôres Maini. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (1:07:55).
LOPES. José. Conversa I. [dez 2016]. Entrevistadora: Suellem Dayane Moraes
Esquerdo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (00:39:46).
MARIA HELENA. Conversa Festas. [Dez. 2016]. Entrevistadoras: Tatiana Ferreira;
Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016. 1 arquivo. mp3 (00:11:28).
MENDES, José Nilson. Entrevista visita II. [Dez. 2016]. Entrevistador: Ádria Fabíola
Pinheiro de Sousa. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (00:51: 39)
MULHERES. [dez 2016]. Entrevista? Entrevistadora: Oriximiná, 2016, 1 arquivo. mp3
(1:58:52).
OFICINA DE MAPAS ABUÍ. Oficina de mapas I [dez.2016]. Facilitadora: Tatiana
Ferreira. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (00:24:38).
______. Oficina de mapas II [dez.2016]. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná, 2016.
1 arquivo mp3 (00:46:42).
______. Oficina de mapas II [dez.2016]. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná, 2016.
1 arquivo mp3 (00:52:06).
______. Oficina de mapas IV [dez.2016]. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná,
2016. 1 arquivo mp3 (01:21:20).
OFICINA DE MAPAS JAMARI. Oficina. Facilitadora: Tatiana Ferreira Sá. Oriximiná,
2016, 1 arquivo mp3 (1:05:29).
OFICINA DE MAPAS JUQUIRIZINHO. Oficina de mapas. Facilitadora: Tatiana
Ferreira. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (00:29:25).
OFICINA DE MAPAS NOVA ESPERANÇA. Oficina de mapas. Facilitadora: Tatiana
Ferreira. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (00:08:25).
______. Oficina de mapas. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (00:46:27).
______. Oficina de mapas. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (00:48:36).
______. Oficina de mapas. Facilitadora: Tatiana Ferreira. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (1:02:15).

629

OFICINA DE MAPAS CURUÇÁ. Oficina de mapas. [dez.2016]. Facilitadora: Tatiana
Ferreira. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (2:20:03).
OFICINA DE MAPAS MÃE CUÉ. Oficina de mapas I. [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana
Ferreira; Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (01:02:04).
______. Oficina de mapas II. [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana Ferreira; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (1:43:20).
______. Oficina de mapas II. [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana Ferreira; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (00:49:07).
OFICINA MOURA. Oficina Moura II. Facilitadora: Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3
(00:50:42).
______. Oficina Moura III. Facilitadora: Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (1:13:22).
OFICINA PALHAL. Oficina Palhal. Facilitadora: Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3
(00:56:42).
______. Oficina Palhal II. Facilitadora: Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (1:29:39).
______. Oficina Palhal III. Facilitadora: Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (00:44:32).
OFICINA DE MAPAS PARANÁ DO ABUÍ. Oficina de mapas I. [dez.2016]. Facilitadora:
. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (1:55:29).
______. Oficina de mapas II. [dez.2016]. Facilitadoras: Tatiana Ferreira: . Oriximiná,
2016. 1 arquivo mp3 (00:15:21).
OFICINA DE MAPAS TAPAGEM. Oficina de mapas. [dez 2016]. Facilitadora: Tatiana
Ferreira. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (1:30:27).
OFICINA DE MAPAS SANTO ANTONIO DO ABUIZINHO. Oficina de Mapas I. [dez
2016]. Facilitadoras: Tatiana de Sá e Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3. (00:22:16).
______. Oficina de Mapas II. [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana de Sá; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3. (00:53:46).
______. Oficina de mapas III [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana Ferreira; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (1:27:55).
______. Oficina de mapas IV [dez 2016]. Facilitadoras: Tatiana Ferreira; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (00:26:24).
OFICINA ABUÍ. Reunião da oficina. [dez.2016]. Facilitadoras: Luciana Carvalho;
Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (02:05:37)
______. Oficina. [dez.2016]. Facilitadoras: Luciana Carvalho; Wilmara Figueiredo.
Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (01:43:11).
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______. Reunião da oficina. [dez.2016]. Facilitadoras: Luciana Carvalho; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (02:05:37).
OFICINA PARANÁ DO ABUÍ. Oficina. [dez.2016]. Facilitadora: Wilmara Figueiredo.
Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (00:55:23).
OFICINA SANTO ANTÔNIO DO ABUIZINHO. Oficina. [dez 2016]. Facilitadora: Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016 1 arquivo mp3. (2:41:32).
______. Oficina II. [dez 2016]. Facilitadora: Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016 1
arquivo mp3. (1:52:17).
OFICINA ÚLTIMO QUILOMBO. Oficina. Facilitadora: Wilmara Figueiredo. Oriximiná,
2016, 1 arquivo mp3 (00:57:21).
PEREIRA, Carlos. Entrevista I. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó Flôres Maini,
2016, 1 arquivo.mp3 ().
PIMENTEL, Hilbenor; RÉGIS, Manuel Fernandes. Entrevista. [dez 2016].
Entrevistadora: Suellem Dayane Moraes Esquerdo 2016, 1 arquivo mp3 (44:21).
PRINTES, Albenize. [Dez. 2016]. Entrevistador: Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016. 1
arquivo. mp3 (00:34:08).
PRINTES, Domingos. [Dez. 2016]. Entrevistador: Wilmara Figueiredo. Oriximiná, 2016.
1 arquivo. mp3 (00:25:01).
ROCHA, Manuel, MARINHO, Odineide; JESUS, Dilma; ROCHA, Izelnilda; SANTOS,
Antônia; ROCHA, José; Esmeralda. Entrevista II. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana
Feijó Flôres Maini; Suellem Dayane Moraes Esquerdo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3
().
SALGADO, Antônio Marcos. Conversa?. [dez 2016]. Entrevistadora: 1 arquivo.mp3 (05:
47).
SANTOS, Antônia Pereira dos. Conversa II. [dez 2016]. Entrevistadora: Suellem
Dayane Moraes Esquerdo 2016, 1 arquivo mp3 (15:48).
SANTOS, Antônia; ROCHA, José. Conversa I. [dez 2016]. Entrevistadora: Suellem
Dayane Moraes Esquerdo. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 ().
SANTOS, Luzia Clemente dos. Entrevista Oficina. [Dez. 2016]. Entrevistador: Mariana
Feijó Flôres Maini; Suellem Dayane Moraes. Oriximiná, 2016. 1 arquivo mp3 (1:11:45).
SANTOS, Manuel; VIEIRA, Diva. Entrevista III. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana
Feijó Flôres Maini; Dayane Moraes Esquerdo, 2016, 1 arquivo mp3 (58:42).
SANTOS, Maria Alcione. Entrevista [dez 2016]. Entrevistadora: Juliana Cardoso Fidelis.
Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (00:34:29).
SANTOS, Maria Verônica. Entrevista. [dez 2016]. Entrevista [dez 2016]. Entrevistadora:
Ádria Fabíola Pinheiro de Sousa; Juliana Cardoso Fidelis. Oriximiná, 2016, 1 arquivo
mp3 (00:26:32).
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SANTOS, Ormezinda. Entrevista I. [dez 2016]. Entrevistador: Mariana Feijó Flôres
Maini. Oriximiná, 2016, 1 arquivo.mp3 (1:21:33).
SANTOS, Rosiane Siqueira dos. Entrevista visita III. [Dez. 2016]. Entrevistador:
Juliana Cardoso Fidelis. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (00:37:17)
SILVA, Ana Cristina; ELIZALDO. Entrevista I. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó;
Dayane Moraes Esquerdo, 2016, 1 arquivo mp3 (00:58:34).
SILVA, Ronildo Amorim da. [Dez. 2016]. Entrevistador: Tatiana Ferreira; Wilmara
Figueiredo. Oriximiná, 2016. 1 arquivo. mp3 (00:04:37).
SIQUEIRA, Maria das Graças. Entrevista II. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó
Flôres Maini. Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (29:04).
SIQUEIRA, Narlison. Entrevista II. [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó Flôres
Maini. Oriximiná, 2016, 1 arquivo.mp3 (1:21:33).
SIQUEIRA. Manoel. Entrevista [dez 2016]. Entrevistadora: Mariana Feijó Flôres Maini.
Oriximiná, 2016, 1 arquivo mp3 (31: 06).
SOUSA, Cleuciane dos Santos. [Dez. 2016]. Entrevistador: Fabíola Pinheiro. Oriximiná,
2016. 1 arquivo. mp3 (00:37:19)
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