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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo discutir as condições de saneamento em área
indígena e o papel das informações de saneamento nesse processo. Para tanto, buscou-se
avaliar, a partir do DSEI-MA, o Sistema de Informação de Saneamento em Área Indígena
(SISABI), sistema criado pela FUNASA com a finalidade de produzir informações da
situação sanitária das aldeias e para o monitoramento e acompanhamento de obras em área
indígena. Para realização da análise proposta, foram descritos o contexto de processo de
produção de dados dos dados do SISABI e sua operacionalização dentro do DSEI-MA.
Com o objetivo de melhor fundamentar a análise, foram realizados dois recortes de estudo:
O primeiro na área indígena Timbira do Estado, extraindo-se os dados de saneamento que
podem ser produzidos com base no SISABI. O segundo recorte foi realizado através da
observação sistemática e participante na aldeia Timbira Escalvado, dos Ramkokamekra,
para verificar as condições de saneamento na localidade e averiguar se as informações
presentes no SISABI conferem com a observação realizada. Os recortes de estudo
buscaram analisar os limites e possibilidades do sistema. Os resultados apontaram que
aspectos estruturais da FUNASA interferem na dinâmica das ações de saneamento nas
aldeias, que são planejadas e gerenciadas fora do âmbito do DSEI, local onde as ações que
fazem parte da atenção integral à saúde indígena devem ser desenvolvidas. As
conseqüências desse quadro, entre outros aspectos, são: a necessidade de recursos humanos
qualificados para o trabalho com populações etnicamente diferenciadas; a reprodução das
mesmas tecnologias empregadas nas obras de saneamento em área não-indígena;
focalização das ações de saneamento em obras físicas. Tais aspectos geram reflexos na
concepção e operacionalização do SISABI. Considera-se ainda, para que o SISABI se
constitua um instrumento estratégico de gerenciamento no planejamento e tomada de
decisões das intervenções de saneamento, faz-se necessário à reconstrução do sistema,
afim de que ele possa funcionar como sistema de informação, transformando-se em
alicerce para melhoria das condições ambientais nas aldeias.

SUMMARY

The present study it had as objective to argue the conditions of sanitation in indian area and
the paper of the information of sanitation in this process. For in such a way, one searched
to evaluate, from the DSEI-MA, the System of Information of Sanitation in Indian Area
(SISABI), system created by the FUNASA with the purpose to produce information of the
sanitary situation of the villages and for the accompaniment of workmanships in indian
area. For accomplishment of the analysis proposal, the context of process of production of
data of the data of the SISABI and its operacionalização inside of the DSEI-MA had been
described. With the objective of better basing the analysis, two clippings of study had been
carried through: First in the indian area Timbira of the State, extracting itself the data of
sanitation that can on the basis of be produced the SISABI. As the clipping was carried
through through the systematic comment and participant in the village Timbira Escalvado,
of the Ramkokamekra, to verify the conditions of sanitation in the locality and to inquire if
the information gifts in the SISABI they confer with the carried through comment. The
clippings of study had searched to analyze the limits and possibilities of the system. The
results had pointed that structural aspects of the FUNASA intervene with the dynamics of
the actions of sanitation in the villages, that are planned and managed outside of the scope
of the DSEI, place where the actions that is part of the integral attention to the aboriginal
health must be developed. The consequences of this picture, among others aspects, are: the
necessity of qualified human resources for the work with populations differentiated; the
reproduction of the same technologies used in the workmanships of sanitation in area notindian; of the actions of sanitation in physical workmanships. Such aspects generate
consequences in the conception and operate of the SISABI. It is still considered, that for
the SISABI if it constitutes strategical instrument of management for the planning and
taking of decisions of the interventions of sanitation to be implanted in the DSEIs, is
important the reconstruction of the system, so that it can function as information system
and function as foundation of the improvement of the ambient conditions in the villages.

APRESENTAÇÃO

O meu interesse pela temática das ações de saneamento em área indígena veio
com a minha própria vivência de trabalho como engenheira da Fundação Nacional de
Saúde (FUNASA). Comecei esse trabalho a partir de 1998, quando fui contratada através
do último concurso público do Ministério da Saúde/FUNASA, destinado a suprir as
necessidades de recursos humanos em área indígena. Atuei no Estado do Amazonas, onde
fiquei com a responsabilidade, juntamente com um outro colega de profissão, das ações de
saneamento dentro da área indígena do Estado. Trabalhei inicialmente nas áreas onde havia
obras já iniciadas, área Ticuna do Alto Solimões e Sateré-Mawé do Baixo Amazonas,
principalmente nesta última.
Meu primeiro ano de trabalho foi difícil, pois não tinha nenhuma experiência
com populações indígenas e a proposta da então Equipe de Saúde Indígena (ESAI) era
implantar uma dinâmica diferenciada de atuação do saneamento em área, e, para isso,
contava-se com os dois engenheiros “novos”, recém admitidos. Como forma de suprir as
deficiências que teríamos com a atuação em área e visando ainda construir uma proposta
de trabalho com essa finalidade, participei, com os demais profissionais contratados, de um
curso denominado “Aperfeiçoamento em Saúde das Populações Indígenas”, financiado
pela FUNASA/ESAI e organizado pela Universidade do Amazonas em parceria com a
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)–Escritório Técnico da Amazônia Brasileira.
Posteriormente, participei do curso de especialização em “Vigilância em Saúde Pública e
Saúde das Populações Indígenas”, financiado e organizado pelas mesmas entidades.
Considero que esse embasamento técnico foi fundamental para o trabalho nas
aldeias, pois permitiu aos profissionais contratados uma primeira aproximação da produção
teórica sobre as populações indígenas. Outra iniciativa da ESAI, que também contribui
para essa aproximação inicial, foi o acompanhamento de um antropólogo nas minhas
primeiras viagens às aldeias. Após essas viagens, comecei a compreender que de fato havia
aspectos culturais e da organização social daqueles povos que os distinguiam da população
não-indígena, levando-os a ver e entender o mundo de forma diversa da nossa visão e a
organizar suas vidas dentro de uma lógica própria. Entendi, então, que para implantação de
uma ação de saneamento em área indígena era preciso uma engenharia que “pensasse
diferente”, afim de que o saneamento pudesse atingir o seu objetivo, que é a melhoria das
condições de vida das populações. No entanto, percebi que, para atingir esse objetivo, era

preciso aprofundar o debate sobre a questão através de estudos específicos das múltiplas
realidades existentes.
No ano de 2000, desliguei-me temporariamente das responsabilidades diretas
pelas obras de saneamento em área indígena, para assumir a Chefia do Distrito Sanitário
Especial Indígena (DSEI) do Médio Solimões e Afluentes, experiência extremamente
importante na minha trajetória profissional. Atuar nesse DSEI permitiu que eu visualizasse
a saúde indígena de forma integral, onde as atividades de assistência à saúde não se
dissociam das ações de saneamento; a minha própria vivência de trabalho no DSEI
condicionou esse entendimento. O DSEI apresentava diversas dificuldades, desde o
convívio com doenças endêmicas na região, como a malária e a tuberculose, às recorrentes
epidemias de doenças como a diarréia e infecções respiratórias. O quase imensurável
território, as dificuldades de acesso e a considerável diversidade étnica e sua dispersão
territorial dentro do território do DSEI, além da inexistente estrutura de serviços de saúde
nas aldeias, eram entraves significativos na organização dos serviços de saúde no distrito.
Após essa experiência no DSEI-Médio Solimões e Afluentes, assumi, no ano de
2002, a Chefia do DSEI-Manaus, onde trabalhei curto período para logo ingressar no
DSEI-Maranhão. Neste DSEI pude vivenciar a situação de conflito que envolve os povos
indígenas presentes no distrito e os órgãos do governo (federal, estadual e municipal), e por
vezes com a própria população não-indígena nos embates pelo uso das terras já
homologadas e em processo de homologação.
As demandas por melhores condições de saúde faziam parte das reivindicações
dos povos que compõem o DSEI-Maranhão junto a FUNASA, desde a criação do distrito
em 1999 até os dias atuais, sendo freqüentemente encaminhadas para acompanhamento de
outras instâncias federais, como a FUNAI e o Ministério Público Federal. As ações de
saneamento constam nessas reivindicações, principalmente para implantação de poços
subterrâneos nas aldeias como forma de suprir o difícil acesso a fontes de água das aldeias
do Estado, sendo citadas ainda como meio de prevenção da ocorrência de doenças
diretamente relacionadas a condições de saneamento inadequadas.
Ainda no ano de 2002, tive a oportunidade de ingressar no Mestrado
Acadêmico da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). Como produto final do curso
aqui apresentado, busquei desenvolver uma proposta de pesquisa a partir da minha própria
experiência de trabalho, explorando como tema as ações de saneamento desenvolvidas nas
aldeias indígenas e entendendo a qualidade e disponibilidade de informações das condições

de saneamento uma importante estratégia para subsidiar a implantação e implementação
dessas ações dentro de um Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).
Os elementos que subsidiaram a discussão desses aspectos são: as condições do
contato interétnico e dos problemas ambientais existentes na atualidade nas Terras
Indígenas; o papel dos DSEIs; a organização dos serviços de saneamento ofertadas no
âmbito governamental; a descrição do SISABI (Sistema de Informação de Saneamento em
Área Indígena),

sistema de informação criado pela FUNASA a partir de 2002 com

finalidade de produzir informações da situação sanitária das aldeias e para o
monitoramento e acompanhamento de obras em área indígena.
Desta forma, a estrutura do presente estudo está divida em Introdução, Capítulo
I, II, III, IV, V e Discussão e Recomendações Finais. Na Introdução, foi elaborada uma
aproximação ao tema, onde são delineados os princípios das ações de saneamento e o seu
impacto à saúde das populações, buscando-se um paralelo com a temática da situação das
condições sanitárias das aldeias indígenas no Brasil. Como subsídio, foi descrito o
histórico da inserção das ações saneamento e a organização e disponibilização de
informações sobre saúde e saneamento em área indígena.
O Capítulo I diz respeito à metodologia empregada para o desenvolvimento da
pesquisa, onde são apontados os tipos de análise utilizados e as técnicas de pesquisa
empregadas. O desenho metodológico permitiu a visualização dos resultados da pesquisa
em três etapas, que correspondem aos capítulos II, III, IV e V, além da caracterização da
área de estudo, o DSEI-MA, conforme os itens População e Organização de Serviços de
Saúde no DSEI.
Os Capítulos II, III, IV e V referem-se aos resultados da pesquisa. O Capítulo II
descreve as ações de saneamento nas aldeias indígenas do Maranhão, pontuando o
financiamento dessas ações e as principais ações desenvolvidas no âmbito do DSEIMaranhão (construção de sistema de abastecimento de água e módulos sanitários
domiciliares). O Capítulo III descreve o SISABI, explorando a estrutura disponível na
Coordenação Regional da FUNASA do Maranhão, debatendo seus limites, possibilidades e
condições de produção dos dados.
O Capítulo IV faz um enfoque dos dados que podem ser produzidos pelo
SISABI referentes à área indígena Timbira do Maranhão, para melhor verificação das
possibilidades e limites de produção de informação do sistema e também com o propósito
de entender quais as informações de saneamento que poderiam ser utilizadas em um
sistema de informação de saneamento em área indígena e que não estavam sendo

visualizadas pelo sistema proposto, elaborando-se desta forma um “exercício” de utilização
dos dados do instrumento para descrição das condições de saneamento das aldeias.
Como outro recorte de estudo, o Capítulo V descreveu a observação de campo
realizada na aldeia Timbira Escalvado, com o objetivo de verificar as condições de
saneamento na localidade e averiguar se as informações presentes no SISABI conferem
com a observação realizada. O exercício de sistematização dos dados e informações da
aldeia foi iniciado com base em dados secundários extraídos nas pesquisas e publicações
existentes sobre os Kanela Ramkokamekra, que subsidiaram todo o processo de
observação de campo desenvolvido.
Já conhecia algumas lideranças dessa aldeia quando era chefe do DSEI e estas
sempre me convidavam para conhecer melhor sua aldeia Kanela (como é comumente
chamada), ver suas festas rituais e sua aldeia circular. Infelizmente, naqueles momentos,
não houve oportunidade para melhor conhecer essa comunidade, mas na pesquisa de
campo que desenvolvi para esta pesquisa a aldeia Escalvado foi escolhida, pela ligação
afetiva que desenvolvi com os Kanela e também por possuir uma das características
essenciais para a aplicação de um princípio fundamental na implantação de ações de
saneamento, que é a considerável agregação populacional em uma mesma localidade.
Para realização da pesquisa na aldeia, solicitei permissão da Fundação Nacional
do Índio (FUNAI)/Núcleo Kanela de Barra do Corda (MA), e também as lideranças da
aldeia em reunião no conselho tradicional de Escalvado. Na oportunidade, expliquei os
objetivos da pesquisa e o que basicamente iria fazer na aldeia, sendo recomendado pelas
lideranças locais que eu fosse “batizada” para melhor entender suas realidades de vida.
Assim, durante a pesquisa, fui “batizada” na aldeia Escalvado, recebi um nome
(AHKÃNKWYJ – aquela que divide), pai, mãe e irmãos indígenas, a quem devo conceber
como tais e visitar primeiramente quando retornar à aldeia. Após o batismo, como as
lideranças de certa forma previram, a relação com a população tornou-se mais natural e
pude desenvolver a proposta da pesquisa em campo com considerável liberdade. Antes
desse momento, sempre era encarada essencialmente como um “ente governamental” por
ser engenheira na FUNASA, e dada a essa minha condição, deveria resolver os problemas
das obras construídas pelo órgão. No entanto, o “batismo” não fez essas solicitações
pararem, mas senti que era mais ouvida nas reuniões que participei no conselho tradicional
Ramkokamekra.
Citei esses momentos porque os considero extremamente relevantes para o
estudo, pois a partir da pesquisa de campo pude visualizar o norteamento da discussão das

especificidades que envolvem o trabalho com populações etnicamente diferenciadas. Desse
modo, compreendi que a metodologia construída foi importante recurso para desenvolver o
tema em três etapas distintas, que permitiram conhecer inicialmente a própria estrutura da
FUNASA, onde as ações de saneamento são concebidas e executadas, para depois
percorrer o caminho de produção de dados do SISABI, reconhecendo seus limites e
possibilidades,

para finalmente buscar na pesquisa de campo, com a presença do

pesquisador nas aldeias, permitir um entendimento sobre o tema e colher subsídios para
discussão.
Na Discussão e Recomendações Finais são sistematizadas as descrições
apresentadas como resultados da pesquisa, pontuando a análise na concepção, estruturação
e operacionalização das ações de saneamento da FUNASA/ DSEI-MA, para então discutir
o SISABI dentro do contexto onde foi criado e encontra-se em desenvolvimento, tendo
como base as dimensões de análises apresentadas na metodologia. Após a análise,
Recomendações são propostas com vistas a adequar os processos de trabalho das ações de
saneamento em área indígena e para reestruturar o Sistema de Informação de Saneamento
em Área Indígena (SISABI) em operação.
Exponho, então, a minha pretensão de que o trabalho aqui apresentado possa
contribuir para o desenvolvimento de instrumentos teóricos e práticos utilizados em
projetos de saneamento ambiental em área indígena que possam efetivamente intervir na
melhoria das condições de vida dessas populações.
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I. INTRODUÇÃO
1.1. Saneamento e saúde em áreas indígenas – o estado da arte
O Saneamento é apontado freqüentemente em estudos e na agenda dos gestores
públicos como importante ação de proteção e promoção da saúde das populações. A sua
aplicação acompanha a história humana pela necessidade de preservação da espécie. As
ações de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, coleta e disposição de
resíduos líquidos (esgoto) e sólidos (lixo), drenagem urbana, são facilmente identificadas
pela população geral como ações de saneamento, mas também se pode incluir nesse
universo o planejamento da ocupação e do uso do solo, a educação sanitária e o controle de
vetores (Heller, 1997).
Dentro de uma perspectiva histórica, as ações de saneamento estão voltadas
para populações não-indígenas, apesar de acompanharem a história humana desde a
antiguidade1. No entanto, seus objetivos foram delineados a partir da geração de demandas
decorrentes dos processos de urbanização e industrialização das cidades no ocidente
(século XVIII e XIX), que pretendiam “sanear” os espaços urbanos, principalmente das
epidemias como a cólera, o tifo, a febre amarela e a tuberculose. O conhecimento do ciclo
de transmissão das doenças e do entendimento do papel das ações de saneamento como
meio de prevenção, fez com que as cidades investissem na construção de obras de
abastecimento de água e esgotamento sanitário (Rozen, 1994; Rezende & Heller, 2002).
Assim, com a construção de obras nas cidades, o conceito de saneamento ficou
fortemente vinculado à execução de “obras públicas”. É nesse sentido que Cynamonn (s/d),
argumenta que o saneamento, funciona como um conjunto de “barreiras” interpostas entre
o indivíduo, os efeitos produzidos da coletividade e o meio ambiente. Constitui-se então,
dentro dessa concepção, uma espécie de proteção para os indivíduos contra os prejuízos
gerados de suas atividades sobre o seu organismo físico e o meio que habita. No entanto,
conforme o mesmo autor, para produzir benefícios à saúde, é importante observar alguns
princípios na aplicação dessas ações, como a concentração humana, abrangência das ações
e a sua capacidade de transformação do meio (Cynamon, s/d).

1

Há dois mil anos já existiam sistemas de irrigação utilizados pelos mesopotâmicos (4.000 a.c). Na Índia,

galerias de esgotos foram construídas há 3.750 a.c., assim como no Vale dos Hindus (3.200 a.c) e no Egito
(2.750 a.c) obras de abastecimento de água foram identificadas. Na América Pré-Colombiana, o povo
quíchua construiu eficientes sistemas de esgotamento sanitário e drenagem (Rozen, 1994).
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As atividades do homem produzem maiores danos ao meio ambiente e à sua
saúde quanto maior for a concentração humana, pois “saturam” a capacidade natural do
meio de depurar-se ou regenerar-se dos efeitos nocivos produzidos. É o que acontece com
a emissão de grandes quantidades de esgoto sem tratamento em rios ou lagos com volume
de água inferior ao aporte de esgotos recebidos, ocasionando a poluição do meio
aquático(Cynamon, s/d). Um outro aspecto é as condições ideais oferecidas pela
concentração humana para transmissibilidade e circulação de agentes patogênicos
prejudiciais à saúde, como os vírus, bactérias, protozoários, helmintos, entre outros agentes
(Vieira, 2003).
Vale acrescentar que as chamadas “barreiras” formadas com uma ação de
saneamento podem também levar uma população ao contágio por doenças que circulam em
meio não protegido. Com a assimilação e o uso das ações de saneamento, os indivíduos
perdem ou atenuam a imunidade natural contra determinadas doenças, levando-os ao
adoecimento. Assim, as ações de saneamento quando implantadas devem ser abrangentes e
não localizadas, para não colocar sob risco a área como um todo e, principalmente, a área
supostamente protegida (Cynamon, s/d; Heller, 1997).
É preciso considerar ainda que as ações de saneamento podem utilizar
tecnologias próprias de cada sociedade ou podem requerer da população mudanças de
hábitos e costumes para se adequarem a essas medidas. De qualquer forma, o saneamento
transforma o meio onde opera, trazendo como conseqüências modificações sócio-culturais
dentro de uma sociedade como também no organismo humano.
Tais ponderações ajudam a entender o porquê dos estudos da relação meio
ambiente, saneamento e saúde, serem imprecisos quanto ao real impacto dessas ações
sobre a saúde e o próprio meio. Diversas pesquisas apontaram que as ações de saneamento,
principalmente as mais estudadas - ações de abastecimento de água e esgotamento sanitário
-, provocam impactos positivos em indicadores diversos de saúde. O quantitativo de
variáveis que envolvem essa mensuração, que vão desde as características sócioeconômicas e culturais da população beneficiada, ao efeito interativo entre essas ações de
saneamento, a extensa rede de causalidade das doenças, as demais medidas relacionadas à
saúde, tornam esses estudos mais complexos (Briscoe, 1984, 1987; Cvjetanovic, 1986;
Bradley et al., 1992; Heller, 1997).
No entanto, dados publicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
avaliaram que o acesso a condições de saneamento adequadas e higiene pode reduzir cerca
de um quarto a um terço os casos de doenças diarréicas. Estimou-se, ainda, que até 80% de
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todas as doenças e pelo menos um terço das mortes nos países em desenvolvimento estão
associados à carência de água potável, reduzindo em pelo menos um décimo da vida
produtiva da população. A necessidade de ações de saneamento é enfatizada como
necessária para melhoria da saúde pública (WHO, 2000a; WHO, 2000b).
No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontaram que no período de 1996 a
1999, os óbitos por Doenças Relacionadas a Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI)
atingiram a 1,90% do total de óbitos por causas definidas no período e 30% dos óbitos por
DIP (Doenças Infecciosas e Parasitárias). Para a morbidade hospitalar, os dados revelaram
que no período de 1996 a 2000, as DRSAI representavam 4,8 % do total de doenças e 60%
das DIP registradas (MS, 2002).
Essas ocorrências têm estreita ligação com o histórico do desenvolvimento de
políticas de saneamento no país, que sempre buscou beneficiar uma parcela restrita da
sociedade nacional (notadamente a que detém maior poder aquisitivo) e deixou à margem
populações excluídas das ações de políticas públicas, economicamente carentes,
submetidas às mais difíceis condições sanitárias, seja nas cidades ou em meio rural (Costa,
1994; Oliveira, 1993 e 1998; Rezende & Heller, 2002).
Essa realidade afeta de forma geral todas as regiões do país, mas trazem
conseqüências mais graves às chamadas sociedades tradicionais indígenas, que possuem
modos de vida que se diferem dos demais componentes da população brasileira e
experimentam acelerados processos de transformação no nível ecológico, biológico e
cultural desde o estabelecimento do “contato” com a sociedade não-indígena. Tais
transformações favorecem adaptações ambientais suscetíveis a endemicidade de doenças
transmissíveis, aliadas à precariedade das condições sanitárias das aldeias (Coimbra Jr. &
Santos, 1994; Fontbonne et al., 2001; Souza et al, 1994).
Estima-se que no Brasil havia cerca de cinco milhões de índios na época do
descobrimento, destes restam aproximadamente 3502 mil índios que vivem em aldeias,
divididos em 215 etnias, falantes de 180 línguas e distribuídos em 3,5 mil aldeias pelo país.
A Fundação Nacional do Índio estima ainda a existência de 100 e 190 mil vivendo fora das
2

Os dados demográficos divulgados pela FUNASA, FUNAI e IBGE, são divergentes. A FUNASA divulgou,

no final de 2004, que no Brasil existiam 404.204 mil indígenas (MS/FUNASA, 2004a). O Censo do IBGE
2000 apresentou uma população indígena de 734 mil indivíduos para o país (IBGE, 2001). Esses dados
divergem dos dados demográficos divulgados pela FUNAI aqui apresentados, capturados em fevereiro de
2005, que estima a população indígena que vive em aldeias e fora das terras indígenas, dados não
dimensionados pela FUNASA e pelo IBGE (MJ/FUNAI, 2004a) .
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terras indígenas, inclusive em áreas urbanas, considerando também a presença de mais ou
menos 53 grupos ainda não-contatados, além dos grupos que estão requerendo o
reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista (MJ/FUNAI,
2004a).
Tal redução demográfica (aproximadamente 95% da população inicial em cinco
séculos) deveu-se principalmente as frentes de expansão demográfica e econômica
desenvolvidas após a colonização, que serviam à agricultura, pecuária e à indústria,
trazendo aos povos indígenas inúmeros processos nocivos à sua sobrevivência, marcados
pelo servilismo, escravidão, etnogenocídio e a propagação de doenças, considerada a
principal causa de mortalidade aliada aos demais fatores de cunho social e ambiental
(Coimbra Jr. & Santos, 2001 e 2003; Gomes, 1998 e 2002).
As doenças infecto-parasitárias têm importância significativa no decréscimo
populacional apontado, pois muitas etnias não sobreviveram a surtos epidêmicos de
doenças como a tuberculose, sarampo, varíola e até mesmo a gripe, causa esta atribuída a
condições de adaptação entre os agentes patogênicos e a população indígena, que a torna
mais suscetível a não desenvolver resistência imunológica adequada (Black, 1994;
Coimbra Jr. & Santos, 2003; Gomes, 1998).
O quadro epidemiológico das aldeias ainda é dominado pelas doenças infectoparasitárias (DIP), situando-se nas causas de maior morbidade, além das de cunho crônicodegenerativo como os diversos tipos de câncer, diabete, alcoolismo, entre outros agravos.
A expressividade dessas doenças atribui-se, entre outros condicionantes, à precariedade das
condições sanitárias das aldeias e à vulnerabilidade adquirida pelas deficiências
nutricionais, resultantes de processos sociais e ambientais gerados após o estabelecimento
do “contato” com a população não indígena (Fontebonne et al., 2001; Coimbra & Santos,
1991, 1994 e 2003).
Apesar das carências de informações epidemiológicas, em relatório de 2002, a
FUNASA divulgou as respectivas taxas de incidência para malária e tuberculose, de 38 por
mil habitantes e 108,6 por cem mil habitantes, situando ainda as DIP, como principal causa
dos atendimentos no nível ambulatorial e da assistência à saúde nas aldeias, com 35% do
total de atendimentos registrados no país. Destaca-se nesse grupo de causa as infecções e
parasitoses intestinais, micoses e infecções respiratórias agudas (MS/FUNASA, 2003a). A
mortalidade infantil nas áreas indígenas, mensurada em 2002 foi de 55,9 por mil habitantes
(MS/FUNASA, 2003a), aproximadamente o dobro da taxa média nacional mensurada em
25,1 por mil (IBGE, 2001).
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Em área indígena, poucos estudos dedicam-se especificadamente aos aspectos
do saneamento. No entanto, esses aspectos são citados como importante intervenção de
saúde a serem implantados e implementados em área indígena para adequação das
condições sanitárias e na prevenção das DIP, principalmente as doenças diarréicas e as
parasitoses intestinais (Fontebonne et al., 2001; Coimbra Jr. & Santos, 1994; Coimbra Jr.
& Santos, 2001; Coimbra Jr. & Santos, 2003; Escobar et al., 2003; Haverroth et al., 2003;
Harverroth, 2004; Leite, 2004).
Recentemente, Pena (2004) desenvolveu pesquisa na área Xakriabá, que buscou
avaliar o impacto sobre a saúde das atuais condições de saneamento. Os resultados
apontaram que as más condições de saneamento e de habitação fazem parte do cotidiano
deste povo, que trazem como conseqüências elevada prevalência de doenças endêmicas
como a verminose, altas taxas de incidência de diarréia e doenças infecciosas de pele, entre
outros agravos.
A Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena reconhece a problemática, ao
considerar que o equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas constitui-se um
dos condicionantes para a garantia de uma atenção integral à saúde integral dos povos que
a habitam. A questão fundiária merece atenção especial, com 12,38% do território nacional
ocupado por terras indígenas demarcadas e homologadas, pois mesmos nos casos em que a
definição de limites e o processo de demarcação das terras ocorreram de forma satisfatória,
assegurando-se as condições indispensáveis para o futuro dos ocupantes, há demandas
latentes e preocupantes quando estabelecemos a relação meio ambiente e saúde
(MS/FUNASA, 2002a).
As situações de risco que envolve as terras indígenas também são apontadas no
documento em questão como prioridades ambientais para uma política de atenção à saúde
indígena, assinalando a intermitente invasão de terceiros, como madeireiros, garimpeiros,
posseiros, pesqueiros, entre outros invasores das áreas indígenas como agravantes à saúde
dessa população,

visto o desmatamento, queimadas e poluição dos rios, entre outras

degradações ambientais, provocados pela presença desses invasores em terra indígena
(MS/FUNASA, 2002a).
Por um outro lado, as relações de contato alteraram profundamente as formas
tradicionais de ocupação de espaço, provocando concentrações geográficas (sedentarismo)
e deslocamento de comunidades, com grande impacto sobre as condições sanitárias nas
aldeias e sobre a disponibilidade de alimentos e de outros recursos naturais (Coimbra Jr. &
Santos, 2003).
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Coimbra Jr. & Santos (2003) chamam a atenção para a instalação de novos
regimes econômicos e restrição territorial das áreas indígenas, que segundo esses autores
levaram a drásticas alterações nos sistemas tradicionais de subsistência, corroborando para
os quadros de empobrecimento e carência alimentar, além das condições ambientais
adequadas para a proliferação de parasitoses intestinais. Dentro desse aspecto, observa-se
no Brasil a existência de aldeias com concentração populacional considerável, levando a
geração de demandas alternativas de subsistência e de serviços de saúde que contemplem a
atual realidade de vida. Como ilustração dessa situação, tem-se o caso de aldeias com mais
de 4.000 habitantes, como as aldeias Amambai e Jaguapirú, da etnia Guaraní-Kaiowá,
situadas no Estado de Mato Grosso do Sul, e das aldeias de Umariacú e Belém do
Solimões, Estado do Amazonas, que possuem acima de 2.500 habitantes (MS/FUNASA,
2004a).
Este cenário aponta para a necessidade de reflexão sobre o papel das ações de
saneamento em área indígena, mas é importante assinalar que pensar o saneamento em área
indígena requer não somente os aspectos bioecológicos, como também os de ordem
cultural, que regulam a lógica de vida desses povos, sua interação com os demais
componentes ambientais e as transformações ocorridas durante o processo de contato, que
não podem ser descontextualizadas dos demais fatores intervenientes no ambiente.

1. 2. As intervenções governamentais em áreas indígenas e as ações de saneamento
A história da Fundação de Serviços de Saúde Pública (FSESP) guarda
singularidades pela iniciativa de fornecimento de serviços de saneamento à população rural
do país desde a década de 40, quando era o então denominado Serviço Especial de Saúde
Pública (SESP)3. A FSESP absorveu as atividades desenvolvidas pelo SESP, dando
continuidade à tarefa específica de trazer melhorias aos padrões sanitários rurais
brasileiros. O saneamento constituía-se parte da rotina sanitária do FSESP, promovendo,
como órgão executor, desde a construção e ampliação de sistemas públicos de
abastecimento de água, como também sistemas de esgotamento sanitário e a construção de

3

Segundo Rezende & Heller (2002), a implantação do SESP foi motivada pelos interesses americanos na

extração de matérias primas (como a borracha, estanho, quinino e fibras), visto a apropriação de recursos
minerais e vegetais, durante a 2ª Guerra Mundial, pelos japoneses e alemães. O SESP chegou a atuar em 600
municípios, coordenando e operando 861 unidades de saúde (MS/FUNASA, 2004c:55).
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melhorias sanitárias domiciliares4 , entre outras ações (MS/FUNASA, 2004c; Rezende &
Heller, 2002).
A FSESP atuou por quase seis décadas no país, mas na década de 90 une-se à
Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), dando origem a FNS
(Fundação Nacional de Saúde), após o processo de descentralização dos serviços de saúde
preconizado pelo Sistema Único de Saúde. A FNS agilizou a descentralização aos
municípios dos serviços de saneamento e saúde anteriormente executados pela FSESP e
SUCAM, e até o final de 1999, descentralizou 861 unidades de saúde, 194 oficinas de
saneamento e 250 convênios para administração dos Serviços Autônomos de Água e
Esgoto (SAEs) (MS/FUNASA, 2004c).
A Reforma Sanitária Brasileira, que possibilitou a criação do SUS, trouxe, após
a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (1986), direcionamentos importantes
para o estabelecimento de uma Política de Saúde Indígena fundamentada e amparada
legalmente pelo Estado, como extensão dos serviços do SUS e conseqüente inclusão das
populações indígenas. Entretanto, não estabeleceu a forma como a saúde indígena seria
integrada ao Sistema (Brasil, 1986a).
As ações de saneamento em área indígena figuraram pela primeira vez como
responsabilidade do Ministério da Saúde no Decreto Nº 23 (1991), que transfere da FUNAI
(Fundação Nacional do Índio) para o Ministério da Saúde, através da denominada
Fundação Nacional de Saúde (FNS), a execução das ações de saúde indígena (Brasil,
1991).
O Decreto Presidencial Nº1.141 (1994) promove a divisão de responsabilidades
entre as ações integrais de saúde indígena. À FUNAI, cabia às ações de assistência curativa
de saúde. Á FUNASA, cabia as ações de caráter preventivo, como imunizações,
saneamento básico, formação de recursos humanos e o controle de endemias. A FUNAI
desenvolveu algumas ações de saneamento nas aldeias, mas sua atuação na saúde indígena
era essencialmente centrada na assistência à saúde (Brasil, 1994).
Com a Constituição Brasileira de 1988 (Art.231 a 232), efetiva-se o
reconhecimento dos índios e de suas organizações sociais e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam. Compete à União demarcá-la e protegê-la e fazer
4

O conceito de melhorias sanitárias utilizado pela FUNASA nos dias atuais tem sua origem com o SESP.

Assim, a FUNASA denomina Melhorias Sanitárias Domiciliares as seguintes intervenções: ligações à rede de
água e de esgoto e construção de banheiros, fossas sépticas, poços rasos, sumidouros e outras benfeitorias, de
uso coletivo ou domiciliar (MS/FUNASA, 2004b).
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respeitar todos os seus bens, obedecendo às reivindicações do movimento social indígena e
da reforma sanitária (Brasil, 1988).
A partir da realização das I e II Conferência Nacional de Saúde dos Povos
Indígenas (1986 e 1993), inspiradas na Conferência de Alma-Alta, as recomendações de
práticas sanitárias adaptadas às populações indígenas foram amplamente divulgadas,
considerando-se

suas

especificidades

e

concepções

diferenciadas

do

processo

saúde/doença, bem como a participação de representantes indígenas na formulação de
políticas e na execução de ações e serviços de saúde na perspectiva de controle social.
Essas recomendações foram legitimadas posteriormente pela Lei nº 8080 (1990), que
regulamenta o SUS, e o último Decreto Presidencial N.º 3.156, (1999), que transfere
integralmente da FUNAI para o Ministério da Saúde, as políticas e diretrizes da atenção à
saúde indígena, cujas

ações são delegadas para execução da

FUNASA (Brasil,

1986b,1993 e 1999a).
O Decreto Nº3.156 (1999) dispõe, ainda, que a saúde indígena é dever da União
e será desenvolvida de acordo com a Constituição e a Lei Nº 8080 (1990), e salienta que as
ações e serviços prestados aos índios pela União não prejudicam as desenvolvidas pelos
municípios e estados, estabelecendo que a FUNASA contará com Distritos Sanitários
Especiais Indígenas (DSEIs), aos quais cabe a responsabilidade sanitária sobre
determinado território indígena e a organização e hierarquização dos serviços de saúde,
com a participação do usuário e o controle social5 (Brasil, 1990 e 1999a).
À FUNAI, cabe a responsabilidade de estabelecer e executar a Política
Indigenista no Brasil, dando cumprimento ao que determina a Constituição de 1988,
promovendo a educação básica aos índios, assegurando e protegendo as terras por eles
tradicionalmente ocupadas e impedindo ações predatórias que representem risco à vida e à
preservação desses povos (Brasil, 1988).
Assim, após a edição da Lei Nº 9.936 (1999), e da regulação do Decreto Nº
3.156 (1999), o saneamento passou a fazer parte, de forma mais sistemática, das ações de
saúde ofertadas aos povos indígenas. As intervenções de saneamento nas áreas indígenas,
que até então eram esporádicas, passaram a contar com recursos orçamentários
permanentes do Governo Federal (Brasil, 1999b).

5

O controle social, de acordo com a Lei Nº8.142, deve ser exercido nos Conselhos Municipais de Saúde,

Distritais ou Locais e ainda pelas Conferências de Saúde (Brasil, 1998b).
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A criação efetiva dos DSEIs trouxe novas perspectivas. Sua instrumentalização
partiu da Portaria n.º 852 (1999), com a seguinte competência, no âmbito do Ministério da
Saúde/ FUNASA (Brasil, 1999c):
“(...) de atuar como unidade de execução das ações destinadas à promoção, proteção e
recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psicosocial, com o
reconhecimento do valor e da complementariedade das práticas da medicina indígena, segundo
as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade (...) (Portaria MS/FUNASA
Nº852, de 30/09/1999)”.

Cabendo, para tanto, a responsabilidade sanitária de determinado território
indígena e a organização e hierarquização dos serviços de saúde, com a participação do
usuário e controle social. Foram criados, e permanecem até os dias atuais, 34 DSEIs
distribuídos em todo território nacional (Figura 1).
Figura 1- Distribuição dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas – Brasil, 2004.

Fonte: http://www.funasa.gov.br/sitefunasa/ind/ind_mapa.htm, acesso em 06/12/2004

As ações de saneamento na área indígena são delineadas a partir da Política de
Atenção à Saúde Indígena (2002) 6, que amplia a dimensão de atuação dessas ações, ao

6

A Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas foi aprovada através da Portaria do Ministério da

Saúde/FUNASA nº254, de 31 de janeiro de 2002, constituindo-se como parte integrante da Política Nacional
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considerar que o equilíbrio das condições ambientais nas terras indígenas é um fator
fundamental para os DSEIs, pois grande parte da demanda de assistência à saúde decorre
das condições inadequadas de saneamento e da indisponibilidade de alimentos adequados
nas comunidades, o que requer investimentos e articulação interinstitucional para solução,
incluindo essas ações nas prioridades ambientais, na promoção de ambientes saudáveis e
proteção à saúde indígena e caracterizando-as como:
“(...) a preservação das fontes de água limpa, construção de poços ou captação à distância nas
comunidades que não dispõem de água potável; construção de sistema de esgotamento sanitário
e destinação final do lixo nas comunidades mais populosas; a reposição de espécies utilizadas
pela medicina tradicional; e o controle de poluição de nascentes e cursos d’água situados acima
das terras indígenas (...) As ações de saneamento básico, que são desenvolvidas no Distrito
Sanitário, deverão ter como base critérios epidemiológicos e estratégicos que assegurem à
população água de boa qualidade, destino adequado dos dejetos e controle de insetos e roedores
(...)” ( MS/FUNASA, 2002a: p.20).

Desta forma, a FUNASA, dentro da estrutura institucional do Ministério da
Saúde, é o órgão responsável pelo desenvolvimento das ações de saneamento nas áreas
indígenas, prestando apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento dessas ações e visando
a prevenção e o controle de doenças. Sua atuação nos dias atuais abrange, além das áreas
indígenas, prioritariamente os municípios de até 30 mil habitantes e/ ou municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e os municípios contemplados no
Programa Fome Zero, como também as áreas de interesse especial, como as populações
remanescentes de quilombos, populações de assentamentos rurais e de reservas
extrativistas (MS/FUNASA, 2004b).
Estão relacionadas como ações de saneamento de acordo com a FUNASA:
sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; implantação e
ampliação ou melhoria de sistemas de tratamento e destinação final de resíduos sólidos;
drenagem e manejo ambiental em áreas endêmicas de malária; módulos sanitários7;
melhorias habitacionais contra vetores da doença de Chagas (MS/FUNASA, 2004c).
Em área indígena, a FUNASA organiza as ações de saneamento da seguinte
forma: execução de obras (sistemas de abastecimento de água, módulos sanitários
de Saúde, e tem como objetivo compatibilizar as determinações da Lei Orgânica da Saúde com as da
Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus
direitos territoriais (MS/FUNASA, 2002a: p. 05-06).
7

A FUNASA considera melhorias sanitárias domiciliares a construção de “privadas” com fossa seca ou

privada com vaso sanitário, fossa séptica, sumidouro e outros (MS /FUNASA, 2004b).
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domiciliares ou coletivos e construção de unidades de saúde – nos postos de saúde e pólosbase); manutenção e operação dos sistemas de saneamento implantados (de abastecimento
de água e melhorias sanitárias); Programa de Capacitação dos Agentes Indígenas de
Saneamento (AISAN); monitoramento da qualidade da água para consumo humano;
Sistema de Informação de Saneamento em Áreas Indígenas (SISABI) (MS/FUNASA,
2004b).
Dentro da estrutura organizacional da FUNASA, compete ao Departamento de
Engenharia de Saúde Pública (DENSP) coordenar, acompanhar e avaliar as ações de
saneamento em área indígena, através da Coordenação de Saneamento e Edificações em
Áreas Indígenas –COSAN, em articulação com o Departamento de Saúde Indígena
(DESAI)- que tem a responsabilidade sobre as demais ações de atenção à saúde indígena conforme a Portaria Ministério da Saúde/FUNASA Nº1776, de 8 de setembro de 2003, que
aprova o regimento interno da instituição (MS/FUNASA, 2003b).
A elaboração de projetos e obras de saneamento deve estar definida no Plano
Distrital de Saúde8, de periodicidade anual, e serem aprovados no Conselho Distrital e
Locais de Saúde de cada DSEI9. A participação da população indígena deve acontecer a
partir dos estudos preliminares para elaboração e execução dos projetos e permanecer
durante sua implantação, operacionalização e manutenção. Cabem às Coordenações
Regionais da FUNASA, através da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP), com
acompanhamento das gerências dos DSEIs, a elaboração e execução de projetos e obras
nas aldeias (MS/FUNASA, 2001a).
As Coordenações Regionais da FUNASA, existentes em 26 estados brasileiros,
atuam de forma descentralizada, com estrutura técnico-administrativa própria para
“(....) promover, supervisionar e orientar às ações de saneamento ambiental e engenharia de
saúde pública para prevenção e controle de doenças e de atenção à saúde dos povos indígenas
(...) (MS/FUNASA, 2004c: p.7).”.

As DIESPs e os DSEIs estão subordinados hierarquicamente às Coordenações
Regionais, e as ordenações de despesas destinadas a essas unidades são realizadas pelo
Coordenador Regional de cada estado. Essa estrutura gera, dentro da FUNASA, um
8

No Plano Distrital de Saúde, devem estar estabelecidos os objetivos, metas a serem atingidas, indicadores

de acompanhamento, bem como as ações a serem realizadas no DSEI durante o ano.
9

Cada DSEI deve ter constituído um Conselho Distrital de Saúde, com função de acompanhar e recomendar

as ações de saúde dentro da área de abrangência dos distritos sanitários. O Conselho Distrital deve ser
composto por 50% de usuários, nos DSEIs a população indígena, e 50% de prestadores de serviços de saúde,
trabalhadores da saúde e gestores do sistema de saúde (MS/FUNASA, 2002a).
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fluxograma de distribuição das responsabilidades, inerentes da atenção integral à saúde
indígena, onde as ações de saneamento não são de responsabilidade de execução dos
Distritos Sanitários (Figura 2).
É importante destacar que muitos distritos não obedecem às divisões territoriais
dos estados da federação, e as Coordenações Regionais da FUNASA estão distribuídas
desta forma, além do fato de algumas Coordenações comportarem diversos distritos e viceversa. Como exemplo, temos o DSEI Litoral Sul que engloba 5 (cinco) Estados da
federação (Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul) e o
DSEIs Alto Rio Negro, Alto Solimões, Alto Rio Purus, Parintins, Médio Solimões, Vale do
Javari e Manaus, compreendidos no Estado do Amazonas. De forma geral, têm-se 26
Coordenações Regionais, com 26 Divisões de Engenharia de Saúde Pública e 34 Distritos
Sanitários Especiais Indígenas.
Figura 2 - Fluxograma de Distribuição das Responsabilidades da Atenção à Saúde Indígena –
Brasil, 2003
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http://www.funasa.gov.br/sitefunasa/fns/fs_estrutura.htm#, acesso em 06/12/2004) (MS/FUNASA, 2004d).
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A implantação de projetos de abastecimento de água, melhorias sanitárias e
esgotamento

sanitário

devem

obedecer às

diretrizes

estabelecidas na Portaria

MS/FUNASA Nº 479, de 13 de agosto de 2001. Dentre as diretrizes, além das relativas aos
padrões técnico-construtivos que visam garantia de qualidade da água e destino adequado
dos dejetos, encontra-se a necessidade de discussão prévia com as comunidades
beneficiadas na realização de projetos, com aprovação do Conselho Distrital e Local de
Saúde (MS/FUNASA, 2001a).
As atividades de manutenção e operação dos sistemas de saneamento
implantados incluem desde a aquisição de materiais, como combustível e lubrificantes,
peças de reposição, consertos de bombas, a consertos de geradores de energia e rede de
distribuição, entre outros equipamentos. Essas atividades também são gerenciadas pela
DIESP, que na proposta do órgão deve estabelecer articulação com os DSEIs, compondo a
chamada rede de manutenção e operação. Nas aldeias que possuem sistemas de
abastecimento de água, atuam os Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN), que na
proposta da FUNASA constituem-se a base da rede, podendo contar com o apoio das
lideranças indígenas, pólos-base e das prefeituras municipais (MS/FUNASA, 2001a).
Os AISAN foram treinados a partir do ano de 2000 através do Programa de
Capacitação do AISAN, implantado em todo país a partir de 1999. O objetivo principal
desse programa é capacitar agentes comunitários de saneamento nas aldeias,

para

operação e manutenção dos sistemas de saneamento e para o desenvolvimento das
atividades de educação em saúde ambiental, além de darem suporte às ações de controle da
qualidade da água e alimentação do SISABI, através do preenchimento de sua produção
diária de serviço no denominado “Caderno do Agente Indígena de Saneamento”
(MS/FUNASA, 2003c).
Merece destaque especial, pela relevância na garantia da qualidade da água em
área indígena, o Programa de Controle da Água para Consumo Humano em Áreas
Indígenas, implantado pela FUNASA no ano de 2001, criado com o objetivo de estabelecer
uma sistemática de controle da qualidade da água fornecida pelos sistemas de
abastecimento de água implantados nas aldeias, visando atender as determinações da
Portaria MS Nº1.469 (2000) (MS/FUNASA, 2001b). Posteriormente, a Portaria MS Nº 518
(2004), substitui a Portaria Nº1.469 (2000), estabelecendo a obrigatoriedade do controle de
qualidade da água em solução alternativa de abastecimento de água para consumo humano,
além de definir os deveres e responsabilidades dos órgãos que compõem o SUS e dos
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responsáveis pelos sistemas de abastecimentos de água, conceituando as soluções
alternativas como
“(...) toda modalidade de abastecimento coletivo de água distinta do sistema de abastecimento
de água, incluindo, entre outras, fonte, poço comunitário, distribuição por veículo transportador,
instalações condominiais horizontal e vertical” (Portaria MS/FUNASA Nº518, de 23/03/2004)
(MS, 2004).

Em 2004, a FUNASA organizou as ações de saneamento em área indígena com
a proposta de capacitação dos Técnicos da Área de Saneamento (TAS), profissionais que
atuarão em área indígena após passarem por uma capacitação específica. Dentre as suas
atribuições, encontram-se atividades no Programa de Controle da Qualidade da Água para
consumo humano nas aldeias; capacitação e supervisão do Agente Indígena de
Saneamento; alimentação do sistema de informação de sua competência. A supervisão das
atividades desses técnicos é de responsabilidade do Instrutor/Supervisor de cada estado,
que também devem participar de treinamento próprio para participarem da capacitação do
AISAN e dos TAS e na supervisão das atividades desses profissionais (MS/FUNASA,
2003c).
O Relatório de Gestão da FUNASA, referente ao exercício de 2002, informa
que no início de 2000, a quantidade de sistemas de abastecimento de água existentes em
áreas indígenas era 1.083, finalizando em 2001 um quantitativo de 1.729 sistemas. Até a
conclusão das obras iniciadas no exercício de 2001, a FUNASA pretendia dispor de 2.229
sistemas de abastecimentos de água construídos e em manutenção (MS/FUNASA, 2002b).
Em relação à disponibilidade orçamentária, os recursos do Subsistema de Saúde
Indígena são oriundos do Tesouro Nacional e estão alocados na FUNASA, no Programa
Etnodesenvolvimento das Sociedades Indígenas, por meio da Atividade de Atendimento à
Saúde em Distritos Sanitários Especiais Indígenas, do Projeto de Implantação e Adequação
de Unidades de Saúde e do Projeto de Saneamento Básico em Comunidades Indígenas
(MS/FUNASA, 2002b).
No período de 1995 a 1999, os orçamentos destinado às ações de saneamento
básico dirigidos às comunidades indígenas foram correspondentes à Saúde do Índio, em
conjunto com as outras ações de saneamento, só passando a contar com orçamento
específico com a instituição do Subsistema de Saúde Indígena (MS/FUNASA, 2002c). A
aplicação desses recursos de saneamento, de modo geral, em especial para construção de
obras, é realizada de forma direta, quando a própria FUNASA executa, ou indireta, quando
realizadas através de convênios com os municípios, estados ou Organizações Não
Governamentais (ONGs).
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O Relatório de Gestão da FUNASA, período de 1999-2001, traz indicativos
sobre os recursos aplicados pelo órgão, tomando-se como exemplo o ano de 2001, nas
seguintes ações financiadas: abastecimento de água, esgotamento sanitário, melhorias
sanitárias e saneamento geral (drenagem, melhorias habitacionais, resíduos sólidos);
saneamento básico10; e

as ações de saneamento em área indígena, que atingem

aproximadamente 1% do total de recursos de saneamento aplicados, conforme Gráfico 1
(MS/FUNASA, 2001c).
Analisando os recursos aplicados no período de 2000 a 2003 para a execução de
ações de saneamento em área indígena, observa-se que houve um incremento significativo
a partir de 2000, onde o financiamento dessas ações passou para a responsabilidade direta
do MS/FUNASA. Conforme dados divulgados pela FUNASA, tem–se o maior quantitativo
de recursos no ano de 2002, com a maior parte destes transferidos para o estabelecimento
de convênios com ONGs, prefeituras e Governo do Estado, representando 61% do total de
investimentos empenhados (MS/FUNASA, 2001c).
GRÁFICO 1. Recursos Aplicados em Ações de Saneamento FUNASA/MS - 2001

Saneamento em Áreas Indígenas

Drenagem

Resíduos Sólidos

Melhorias Habitacionais

Saneamento Básico

,

Esgotamento Sanitário

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Abastecimento de Água

0%

Seqüência1

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Abastecimento
de Água

Melhorias
Sanitárias
Domiciliares

Esgotamento
Sanitário

Saneamento
Básico

Melhorias
Habitacionais

Resíduos Sólidos

Drenagem

Saneamento em
Áreas Indígenas

40%

26%

19%

11%

2%

1%

1%

1%

Fonte: MS/FUNASA, 2001c. Relatório de Gestão 1999- 2001.

10

O Programa de Saneamento Básico contempla as diversas ações de saneamento financiadas pela

FUNASA, porém destina-se prioritariamente, a localidades com população de até 30.000 habitantes.
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No ano de 2003, 47% destinou-se a convênios e 53% foi destinado para aplicação
direta. Os recursos empenhados em 2002 contemplavam 722 aldeias e os de 2003 atendiam
a 435 comunidades indígenas (MS/FUNASA, 2004e: 9). A distribuição desses recursos no
período apontado encontra-se demonstrado no Quadro 01.
Quadro 1 – Proporção de recursos aplicados pelo MS/FUNASA nas ações de saneamento em área
indígena – Brasil, 2000 a 2003.
Recursos aplicados
R$*

Ano

2000

TOTAL

Proporção de
recursos aplicados
%

2.599.481

4

2001

8.403.730,00

15

2002

30.529.638,96

56

2003

13.339.414,92

24

54.872.264,88

100%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados divulgados da FUNASA em 2004 (MS/FUNASA, 2004e:183).
* Reais correntes

Cronologicamente, pode-se sintetizar a atuação da FUNASA, desde 1986, ano
de realização da I Conferência de Proteção à Saúde Indígena, ao ano de 2004, com ênfase
no desenvolvimento das ações de saúde e saneamento nas áreas indígenas, conforme o
Quadro 2:
Quadro 2- Cronologia de atuação da FUNASA nas ações de saúde e saneamento em áreas indígenas –
1986 a 2004.
Ano

Dado histórico/ Eventos Ocorridos

1986

Realização da I Conferência de Proteção à Saúde Indígena.

1991

Decreto Nº23/1991: transfere para a FNS as ações de saúde indígena.

1993

-

Início do processo de descentralização dos serviços de assistência à saúde e dos
serviços de saneamento executados pela FUNASA aos municípios, através da
publicação da Portaria FUNASA nº1883/1993.

-

Realização da II Conferência de Proteção à Saúde Indígena, ratificando o modelo
de organização de serviços de saúde à população indígena através dos DSEIs.

1994

Decreto Nº1.141/1994, que transfere da FUNAI para o Ministério da Saúde, para a
FNS as ações de caráter preventivo, como imunizações, saneamento básico, formação
de recursos humanos e controle de endemias.

1999

- Consolidado o processo de descentralização das unidades de saúde e dos serviços
municipais de saneamento executados pela FNS.
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Ano

Dado histórico/ Eventos Ocorridos

- Decreto Presidencial N.º 3.156 de agosto de 1999, que transfere integralmente da
FUNAI para o Ministério da Saúde, as políticas e diretrizes da atenção à saúde indígena,
cujas ações serão executadas pela FUNASA.
- Lei Nº9.936, de 23/09/1999, cria o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,
estabelecendo as condições para promoção e proteção à saúde indígena e sobre a
organização e funcionamento dos serviços correspondentes.
- Criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, instrumentalizada através da
Portaria n.º 852, de 30/09/1999, como Subsistema de Atenção Á Saúde Indígena.
- O saneamento passou a fazer parte, de forma mais sistemática, das ações de saúde
ofertadas aos povos indígenas pela FUNASA. As intervenções de saneamento nas áreas
indígenas, que até então eram esporádicas, passaram a contar com recursos orçamentários
permanentes do Governo Federal.
- Criação do Programa de Capacitação do AISAN.
2000

-

É proposto pela FUNASA/COSAN a criação do Agente Indígena de Saneamento,
com atribuições de desenvolver ações de saneamento nas aldeias.
-

2001

Início do Programa de Capacitação do AISAN.

1.083 sistemas de abastecimento de água construídos pela FUNASA em área indígena.
- Publicadas as Diretrizes para Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde, Água,
Esgotamento Sanitário e Melhorias, através da Portaria MS/FUNASA Nº 479, de 13 de
agosto de 2001.
- Implantação do Programa de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano
em Área Indígena.
- 1.729 sistemas de abastecimento de água construídos pela FUNASA em área indígena.

2002
2004

- Criação do SISABI (Sistema de Informação de Saneamento em Áreas Indígenas).
- É estruturada a proposta do Técnicos de Técnicos da Área de Saneamento (TAS), com
atribuições que envolvem atividades no Programa de Controle da Qualidade da Água para
consumo humano nas aldeias; capacitação e supervisão do Agente Indígena de Saneamento;
alimentação do sistema de informação de sua competência.

Fonte: elaboração própria.

1.3. A organização da atenção e disponibilização de informações sobre saúde e
saneamento das áreas indígenas
Teoricamente, os distritos sanitários são as unidades funcionais no âmbito de
um sistema de saúde, promovendo a acessibilidade aos serviços disponíveis, exercitando a
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intersetorialidade e a integralidade entre as ações, no desenvolvimento da atenção à saúde
(Mendes, 1999; Paim, 1998; Sposai & Melo, 1998).
Mendes (1994), define Distrito Sanitário como um sistema local de saúde,
delimitado num espaço geográfico, com uma população adscrita e administração
localizada, sob a gestão de uma autoridade sanitária que estabeleça relações entre as
instituições de saúde do SUS e realize atividades com o objetivo de atenção à saúde,
controlada pelos conselhos deliberativos, com participação dos usuários e prestadores de
serviços.
As dimensões de um Distrito Sanitário Indígena são esclarecidas por Garnelo &
Sampaio (2003),

que ,segundo os autores, em sua natureza processual, podem ser

classificadas como:
-

Dimensão política: palco de embates sociais onde se constrói os distritos. Nos
DSEI’s seria o espaço onde ocorrem lutas políticas para conquistas sociais e
amparo legal para regular as ações. No presente momento, temos a seguinte
legislação específica que versa sobre a saúde indígena: Constituição Brasileira
(1988), Lei Orgânica da Saúde 8080 (1990 ), Lei Nº9.836 (1999) e outros
instrumentos reguladores do SUS, bem como o Decreto Presidencial Nº 3.156 (
1999 ),

que transfere integralmente as ações de saúde indígena ao MS /

FUNASA;
-

Dimensão ideológica: reflete um embate interétnico, não apenas de classe.
Exige a adequação dos padrões técnicos de vigilância epidemiológica e
ambiental e das tecnologias utilizadas, levando-se em consideração as
concepções tradicionais de ambiente/saúde das populações indígenas, sendo
portanto um dos maiores desafios, pois as dimensões técnicas se expressam
frente às relações de poder travadas entre a sociedade nacional e os povos
indígenas e vice-versa.

No âmbito institucional legal vigente no país, os DSEIs constituem-se o modelo
proposto para garantir a atenção integral à saúde dos povos indígenas, de acordo com os
princípios do SUS e com a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, e deverá
contemplar as diversidades sociais, culturais, geográficas, históricas e política, com o
objetivo de garantir sua integridade física e cultural. Tal espaço organizacional de saúde é
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de responsabilidade legal do Ministério da Saúde, com execução das ações através da
FUNASA dentro da estrutura ministerial.
A informação de saúde é trabalhada e disponibilizada nos DSEIs através do
Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena (SIASI), que tem como proposta
principal dar suporte na produção de dados sobre mortalidade, cobertura vacinal e doenças
que acometem a população indígena. No momento atual, o SIASI não se encontra
operando com a sistematização de dados informatizada, pois está em fase de implantação
no país. Apenas as informações demográficas encontram-se disponíveis em meio
eletrônico, as informações relativas à mortalidade e morbidade são acessíveis através de
um sistema “manual provisório de registro de dados”, consolidados pelos distritos e
encaminhados mensalmente em planilhas específicas ao Departamento de Saúde Indígena
(DESAI) para sistematização dos dados. Essa alternativa permite, mesmo que
precariamente, acompanhar a realidade dos agravos à saúde nos DSEIs. Desta forma, os
dados aqui apresentados do SIASI estão sujeitos a correções e atualizações futuras,
conforme a ressalva apresentada pela FUNASA (MS/FUNASA, 2003a).
Outra problemática da operacionalização do SIASI é a do diagnóstico realizado
em área indígena, pois a maioria das notificações de morbidade não é oriunda de
diagnóstico médico, não havendo uma caracterização precisa do tipo de agravo, de acordo
com a CID-10. Em geral são “designações genéricas de causalidade” realizadas pelos
demais membros da equipe de saúde local. Uma problemática a ser também considerada, é
que os dados referem-se a consultas realizadas e não ao número de pacientes atendidos ou
patologias notificadas no período, podendo ocorrer acúmulo de notificações de episódios
de uma mesma doença ou mais de um atendimento em um mesmo episódio (Coimbra Jr. et
al, 2003; Coimbra Jr. & Santos, 2001; Garnelo & Brandão, 2003).
No módulo Cadastro da Família Indígena do SIASI, disponível em meio
eletrônico, foi contemplado dados sobre idade, sexo, etnia, língua e residência. Nessa base
de dados, até dezembro de 2004, o total da população indígena no país era de 404.204
habitantes (MS/FUNASA, 2004a).
As informações de saneamento básico deverão estar estruturadas e
sistematizadas através do SISABI, que na proposta da FUNASA deverá estar integrado ao
SIASI. O SISABI, criado em 2002, está estruturado em quatro módulos, abaixo
discriminados (MS/FUNASA, 2004f):
-

Censo Sanitário das Aldeias Indígenas: têm como finalidade estabelecer um
diagnóstico geral da situação sanitária das aldeias, através do levantamento de
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aspectos relacionados às condições das habitações, fontes de água, destino de
resíduos líquidos e sólidos (esgoto e lixo), sistema de transporte e comunicação
e outros.
-

Monitoramento da Qualidade da Água nos Sistema na Área Indígena: opera
vinculado ao SISÁGUA (Sistema de Vigilância de Controle da Qualidade da
Água para Consumo Humano) e deve conter informações sobre aspectos da
qualidade da água, bacteriológicos e físico-químicos exigidos por legislação
específica;

-

Caderno do AISAN: responsável pelo registro e monitoramento das atividades
realizadas pelos AISAN, as informações deste módulo mostram as condições de
trabalho do agente e quais as intervenções realizadas por eles;

-

Acompanhamento de Obras de Saneamento e Edificações nas Áreas Indígenas
(CASAN): visa o monitoramento e acompanhamento de obras de edificações de
saúde (postos de saúde ou pólos-base) e de saneamento nas áreas indígenas
(sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário, entre outras obras).
Segundo a FUNASA, os objetivos específicos do SISABI podem ser

relacionados da seguinte forma (MS/FUNASA, 2002c):
“1. Realizar o “censo sanitário” de todas as aldeias indígenas;
2. Cadastrar os Agentes Indígenas de Saneamento;
3. Cadastrar os sistemas de abastecimento de água na área indígena;
4. Cadastrar os estabelecimentos de saúde da área indígena;
5. Acompanhar e monitorar as obras nas áreas indígenas;
6. Implantar o SISÁGUA em todas as Coordenações Regionais para monitorar a qualidade da
água na área indígena;
7. Implantar o programa de monitoramento da água na área indígena;
8. Estabelecer a integração com o SIASI;
9. Estabelecer sistema de informação de saneamento básico na área indígena pela Internet/Web”
(MS/FUNASA, 2002c:24).”

Desta forma, o SISABI tem como proposta integrar informações sanitárias das
aldeias, através de uma base de dados que possibilite acompanhar e monitorar as obras nas
áreas indígenas, a atuação dos AISAN, a qualidade da água das fontes de abastecimento e
o conhecimento das condições de saneamento das aldeias. A integração do SIASI com o
SISABI, dentro da proposta da FUNASA, será efetivada através do vínculo dos módulos
“Cadastro da Família Indígena - SIASI” e “Censo Sanitário - SISABI”, “Módulo de
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morbidade-SIASI” e módulos “Controle e Vigilância da Qualidade da Água –SISÁGUA”
e “SISABI/AISAN”(MS/FUNASA, 2002c).
Um terceiro sistema de informação deve estar envolvido na articulação entre os
sistemas, o SISCON (Sistema de Convênios)11, que fornecerá os dados relativos a
convênios celebrados com a FUNASA de saúde indígena para o SISABI/CASAN, onde
podem estar os convênios com objeto de prestar assistência à saúde ou a execução de obras
de saneamento ou estabelecimentos de saúde em área indígena. O fluxograma divulgado
pela FUNASA, para operacionalização do SISABI, demonstra as articulações possíveis
entre os módulos do SISABI/SIASI e SISABI/SISCON, informando ainda os tipos de
relatórios que podem ser gerados, formulários necessários aplicados nas aldeias e a
respectiva responsabilidade na operação do sistema (Figura 3).
Figura 3 – Fluxograma do SIASI/SISABI
Sistema de Informação de Atenção a Saúde Indígena
SIASI
Cadastro da Família

Módulo de morbidade
SIASI

Doenças de
veiculação
hídrica e
ambiental

Indígena SIASI

MÓDULO 1
SISABI

Sistema de Informação de Saneamento em
Área Indígena

Censo
Sanitário por
aldeia
Emite relatórios de:
- Indicadores de saúde e
saneamento;
- Acompanhamento do AISAN;
- Qualidade da água;
- Situação sanitária das aldeias.

MÓDULO 3
Manutenção e operação dos
sistemas de abastecimento de
água

MÓDULO 2
SISÁGUA
Livro
diário/mensal do
AISAN
CORE/DIESP

Cadastro no sistema
Análise de água
CORE/DIESP

Fonte: MS/FUNASA (2002c:24-25).

11

Acompanhamento de obras
(CASAN)

SISCON
Sistema de
Convênios

Informações
da
CORE/DIESP

O SISCON foi implantado pela FUNASA em 2002, e de acordo com a Portaria Nº 443, de 3/10/2002, está

destinado “... à elaboração e à transmissão, via Internet, pelas entidades públicas municipais e estaduais,
dos planos de trabalho de propostas de convênios referentes às ações de Sistema de Abastecimento de Água,
Sistema de Esgotamento Sanitário e Melhorias Sanitárias Domiciliares, e ao recebimento, análise e
processamento dos mesmos no âmbito da Fundação Nacional de Saúde...” (MS/FUNASA, 2002c:1).
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Esse fluxo de inter-relação entre os sistemas que operam na saúde indígena
busca, ainda, uma articulação eletrônica dos módulos que compõe o SIASI, SISABI e
SISCON. No momento atual, o SISCON ainda não acompanha os convênios celebrados
com a FUNASA com atuação em área indígena, como também o SIASI e o SISABI não
estão eletronicamente articulados.
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II.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

 Avaliar as condições de saneamento em áreas indígenas, com enfoque na
utilização do Sistema de Informação em Áreas Indígenas (SISABI) no
Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão (DSEI-MA) e em estudo
de caso das aldeias Timbira, localizadas no mesmo distrito.

Objetivos Específicos

 Descrever as ações de saneamento ofertadas pela FUNASA, através do
DSEI-MA;
 Descrever e caracterizar a utilização das bases de dados do SISABI no
DSEI-MA;
 Caracterizar e comparar as condições de saneamento nas aldeias Timbira do
DSEI-MA a partir de dados do SISABI e de observação direta em campo;
 Discutir os limites e possibilidades de utilização do SISABI e de sua
utilização para avaliação das condições de saneamento em áreas indígenas.
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CAPÍTULO I -METODOLOGIA

1.1. Tipo de estudo, procedimentos metodológicos e fontes de dados
Foi realizado estudo sobre as condições de saneamento em áreas indígenas, com
enfoque no Distrito Sanitário Indígena do Maranhão (DSEI-MA) e aldeias Timbira,
localizadas na mesmo distrito. Além de conhecer as condições de saneamento das aldeias
Timbira, o estudo visou descrever as ações de saneamento ofertadas pelo DSEI-MA e
discutir os limites e possibilidades de utilização das bases de dados do SISABI para a
avaliação da situação de saneamento das aldeias.
Buscou-se desenvolver uma “avaliação de processo” (Portela, 2000), pois diz
respeito às atividades que constituem as ações de saneamento e o uso de um Sistema de
Informação12, SISABI, concebendo-o como instrumento capaz de subsidiar a tomada de
decisão e nortear as intervenções de saneamento nas aldeias indígenas, visualizando suas
interações com a população e os profissionais envolvidos.
Quando possível, também se incluiu uma avaliação de “estrutura”, através dos
levantamentos dos recursos humanos, físicos e financeiros utilizados na provisão das ações
de saneamento e seus mecanismos organizacionais e de financiamento, para situar o
Sistema de Informação dentro da tomada de decisão em saúde.
Os dois tipos de análise são entendidos como parte de uma “avaliação
normativa”, que, conforme Contradriopolos et al.(2000), é aquela realizada através de
critérios e normas definidos, com o objetivo de elaborar um julgamento sobre uma
intervenção a partir dos recursos empregados e de sua organização interna, estimulando os
processos de aprendizagem.
A análise de processo foi pontuada pelas seguintes dimensões de análise,
utilizando-se ainda alguns elementos apontados por Carvalho (2000) e Tasca et al (1999):
12

Branco (1996) considera que a finalidade da informação em saúde consiste em identificar problemas

individuais e coletivos do quadro sanitário de uma população. Essas informações devem contemplar dados
sobre o processo saúde/doença e também as de caráter administrativo, subsidiando as tomadas de decisão no
setor saúde e constituindo-se recurso estratégico de poder em todas as áreas. Desta forma, o conceito de
Sistema de Informação em Saúde (SIS) aqui utilizado é de todo e qualquer sistema que permita a coleta, o
armazenamento, o processamento, a recuperação e a disseminação de informações, permitindo a aquisição de
informações necessárias para a definição de problemas e riscos para a saúde, avaliando ainda a eficiência e
eficácia que um serviço prestado à população possam ter no seu estado de saúde (Branco,1996; Carvalho,
2000).
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 Cobertura do sistema: considerou-se que o planejamento do processo de coleta
das informações deve ser abrangente, evitando-se a perda de informações;
 Exatidão: verificou-se se a informação gerada foi precisa, correta, levando-se
em consideração que essas premissas são atingidas com uma boa coleta de
dados e fonte de informações;
 Pontualidade: a disponibilidade da informação em tempo hábil a que se destina
é essencial para tomar a decisão certa, para tanto a periodicidade da coleta ou da
atualização dos dados precisariam ser definidas e obedecidas;
 Disseminação ou compartilhamento das informações: essa etapa requereu uma
atenção especial, pois é considerada a “transparência do sistema”, onde as
informações produzidas deverão ser compartilhadas com a população
envolvida, para promover a produção de conhecimento do agente principal
interessado na informação em saúde e com os responsáveis pela produção do
dado, profissionais que colhem, abastecem e trabalham com a população
envolvida. É também denominada de “retroalimentação do sistema”, sendo
necessária para identificação dos problemas de aplicação do sistema e correção
de suas limitações, para garantia do interesse do informante na manutenção e
no aperfeiçoamento das suas atividades.
 Qualidade das informações produzidas: nesta etapa, buscou-se comparar as
informações colhidas na pesquisa de campo com as informações produzidas
pelo sistema de informação; o subsídio da pesquisa documental e bibliográfica
dos aspectos etnográficos e antropológicos das etnias indígenas foi o subsídio a
comparação, norteando os aspectos confrontados.
Os procedimentos metodológicos do estudo estiveram voltados para distintos
produtos analíticos e foram desenvolvidos em três etapas:
1ª Etapa: Descrição das ações de saneamento ofertadas aos povos indígenas do DSEIMA
Foram levantados dados e informações em fontes secundárias, que permitiram
recuperar a história recente (1999-2004) das intervenções em saneamento nas áreas
indígenas do DSEI-MA e sobre o processo de utilização do SISABI para diagnóstico da
situação de saneamento nas áreas indígenas do distrito. Foram consultados documentos
existentes na FUNASA (Departamento de Saúde Indígena), atas de reunião,
correspondências oficiais emitidas (memorandos e ofícios) pela DIESP-MA, relatórios das
equipes de perfuração de poços e da equipe de manutenção dos sistemas de abastecimento
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de campo, entre os anos de 1999 a 2003, relatórios da Unidade de Controle da Qualidade
da Água (URCQA), entre 2001 a 2004.
Elaborou-se ainda, também, relatos da autora sobre o processo de trabalho, a
partir de sua atuação em área indígena como Engenheira de Saúde Pública do DSEI-MA e
da Coordenação Regional da FUNASA. Como forma de complementar as informações
coletadas, foram realizadas 17 (dezessete) entrevistas semi-estruturadas com os servidores
da FUNASA/DIESP/DSEI e profissionais que atuam nos pólos-base e nas aldeias,
incluindo os Agentes Indígenas de Saúde e Saneamento, considerados no estudo como
atores-chave.
Os

procedimentos

desta

etapa

permitiram

conhecer

a

estrutura

de

funcionamento e suportes oferecidos pela FUNASA no desenvolvimento das ações de
saneamento, enfatizando-se as condições de produção de dados do SISABI.

2ª Etapa: Descrição e caracterização do SISABI, enfocando sua utilização no DSEIMA
Considerou-se que as informações produzidas pelo SISABI são elos de partida
importantes para discussão das ações de saneamento em área indígena. Dentro desta
perspectiva, o SISABI é estudado conforme as etapas de produção das informações sobre
saneamento.
Desta forma, identificou-se cinco etapas importantes que deveriam ser
minimamente consideradas no funcionamento de um Sistema de Informação desde a sua
concepção: construção dos instrumentos de coleta (1ª etapa); a aplicação do formulário(2ª
etapa); supervisão da aplicação do formulário, consolidação dos dados e abastecimento
eletrônico (3ª etapa); acesso aos dados em meio eletrônico (4ªetapa); disponibilização dos
dados produzidos pelo sistema para as aldeias, técnicos do DSEI/DIESP e conselhos de
saúde (5ª etapa); utilização dos dados produzidos no sistema para gerenciamento e
planejamento das ações de saneamento(6ª etapa); atualização dos dados dentro de uma
periodicidade definida (7ª etapa). Para tanto, foi construído um fluxograma de
operacionalização, que serviu como base para discussão do SISABI (Figura 1.1), segundo
as proposições de Branco (1996), Carvalho (2000) e Tasca et al (1999).
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Figura 1.1- Fluxo proposto para avaliação da operacionalização de um Sistema de Informação de
Saneamento em áreas indígenas.

CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE
COLETA DAS INFORMAÇÕES

1ª Etapa

PARTICIPAÇÃO DE LIDERANÇAS DAS
ALDEIAS, PROFISSIONAIS DOS PÓLOSBASE, SEDE DO DSEI E DA DIESP, ENTRE
OUTROSATORES

APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO

2ª Etapa
COLETA DE DADOS

SUPERVISÃO DO CADASTRO E
ABASTECIMENTO ELETRÔNICO

3ª Etapa

REVISÃO DAS FICHAS E BASTECIMENTO
ELETRÔNICO DOS DADOS

CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS

4ª Etapa
OBTENÇÃO DE INDICADORES
SANITÁRIOS

ACESSO À INFORMAÇÃO GERADA

5ª Etapa

EM MEIO ELETRÔNICO OU EM OUTROS
MEIOS

DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

6ª Etapa

ALDEIAS INDÍGENAS CADASTRADAS,
TÉCNICOS DO DSEI E CONSELHOS DE
SAÚDE, ENTRE OUTROS ATORES

UTILIZAÇÃO DOS DADOS PRODUZIDOS
NO SISTEMA

7ª Etapa

PARA GERENCIAMENTO E
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE
SANEAMENTO

Fonte: elaboração própria a partir das proposições de Branco (1996), Carvalho (2000) e Tasca et al. (1999).
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Dos módulos que compõem o SISABI, o “Censo Sanitário” é o que apresenta
um volume de registro organizado, tanto eletronicamente como manualmente, o que
permite uma avaliação das variáveis e das possibilidades de indicadores para avaliação das
atividades. Os demais módulos, ainda não possuem informações suficientes para avaliação,
como o SISÁGUA e o CASAN, ou não dispõem de nenhum registro organizado, que é o
caso do Caderno do AISAN. Desta forma, optou-se pela descrição e caracterização mais
detalhada apenas do módulo “Censo Sanitário”.
A partir da verificação dos componentes dos formulários de preenchimento e da
estrutura da base de dados eletrônica do SISABI/Censo Sanitário, disponibilizada através
de senha pelo endereço https://sis.funasa.gov.br/sisabi, foi elaborada uma descrição da
estrutura do sistema, buscando identificar e caracterizar os módulos e variáveis que o
constituem. Para essa caracterização, foram considerados os objetivos para os quais o
sistema foi desenhado, que foram identificados a partir de documentos/projetos do
SISABI, coletados na 2ª etapa.

3ª Etapa: Descrição e caracterização das condições de saneamento nas aldeias
Timbira, localizadas no DSEI-MA
Para melhor avaliar a capacidade de produção de dados do SISABI/Censo
Sanitário, focou-se as aldeias Timbira presentes no DSEI-MA. Através da manipulação dos
formulários de cada aldeia, buscou-se extrair as variáveis e indicadores possíveis de serem
extraídos, identificando alguns entraves que podem ser visualizados dentro do formulário
aplicado nas aldeias. Assim, os itens para discussão desses resultados foram organizados
da seguinte forma: características dos domicílios da aldeia; fontes de água para consumo
doméstico; abastecimento de água; disposição das fezes; destino do lixo; animais
domésticos; sistema de transporte e comunicação; atividades econômicas. Esses itens
foram discutidos a partir de um quadro síntese construído com a finalidade de organizar as
informações colhidas nos formulários extraídos. A seleção para estudo compreendeu uma
população apontada pelo SIASI, para o mês de dezembro de 2004, de 2.692 índios,
pertencentes às etnias Krikati, Pukobiê, Apaniekra, Ramkokamekra e Krapunkatyjê
(MS/FUNASA, 2004g).
De um outro lado foi efetuado levantamento em campo, utilizando-se como
técnica de coleta a observação sistemática (Richardson, 1999) das condições de
saneamento na aldeia Timbira Escalvado, dos Kanela Ramkokamekra. Durante esse
procedimento, foram atualizados registros do SISABI e, também, realizadas anotações
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detalhadas das condições de saneamento e das práticas locais em relação à utilização de
água, destinação de resíduos sólidos e líquidos. A princípio, as condições de saneamento
que pontuaram a observação em campo e a consolidação dos dados foram as relacionadas
às condições sanitárias das habitações indígenas e no peridomicílio, abastecimento de água
para os diversos usos das populações, destinação de resíduos sólidos e líquidos, criação de
animais, as condições ambientais do entorno das aldeias, aglomeração populacional e
outros aspectos relacionados a riscos e proteções relacionadas às condições do ambiente
físico das aldeias e de seu entorno. A observação assistemática também foi utilizada como
técnica metodológica, anotando-se de forma livre os outros aspectos relacionados às
condições sanitárias do ambiente físico das aldeias e de seu entorno que não estavam
previstas no projeto, mas que estavam relacionados ao seu objetivo.
Uma vez que o investigador não é mero espectador do fato que está sendo
estudado, o estudo envolveu também a observação participante (Campenhout & Quivy,
1988; Haguete, 1987;

Minayo, 1988). Haguete (1987) define observação participante

como um processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social,
com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face
a face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe
dados. Assim, o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo
modificado e sendo modificado por este contexto.
Foram levantadas, também, informações referentes aos hábitos dos povos
Timbira, em especial dos Kanela Ramkokamekra, que interferem nas condições ambientais
das aldeias, através de conversas informais com o Agente Indígena de Saneamento e os
Agentes Indígenas de Saúde, lideranças e profissionais que atuam nas aldeias. O
levantamento dependeu da necessidade identificada no local, em função dos aspectos não
esclarecidos durante as observações diretas em campo. As informações obtidas nessas
conversas informais foram registradas em caderno de campo.
Como suporte para interpretação dos resultados foram realizadas pesquisas
bibliográficas dos aspectos antropológicos, etnográficos e históricos específicos dos
Timbira do Maranhão, selecionando prioritariamente as fontes referentes aos Kanela
Ramkokamekra.
O tempo médio em campo foi de 5 dias para cada viagem a aldeia Escalvado,
em 4 momentos distintos, nos meses de julho, outubro, novembro e dezembro, totalizandose cerca de 20 dias de trabalho de campo. Não foi realizado inquérito domiciliar ou
populacional e sim levantamento (observação sistemática) das condições sanitárias do
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ambiente físico das aldeias, mas buscou-se, junto aos órgãos atuantes em área, como a
FUNAI, dados demográficos para efeito de comparação aos dados disponibilizados pelo
SIASI/SISABI.
Para sistematização das informações produzidas nesta etapa, foram elaborados
quadros-síntese, visando estabelecer comparativamente a descrição das condições de
saneamento que podem ser fornecidas pelo sistema de informação e pela observação de
campo realizada.
A análise final do estudo foi voltada para a discussão das condições de
saneamento em áreas indígenas, com enfoque na utilização do SISABI no Distrito
Sanitário Especial Indígena do Maranhão (DSEI-MA) e em estudo de caso na aldeia
Escalvado, considerando-se os diferentes procedimentos analíticos do estudo.
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1.2. Caracterização da área de estudo
1.2.1. População Indígena no DSEI-Maranhão
Os povos indígenas do DSEI-Maranhão encontram-se dispersos em 16 terras
indígenas no interior do Estado do Maranhão e na parte oriental da Amazônia brasileira,
ocupando demograficamente as terras abaixo relacionadas com situação jurídica diversa
(Quadro 1.1). Esses povos são falantes das línguas classificadas no tronco lingüístico TupiGuarani (etnias Tenetehara ou Guajajara, Ka’apor, Awá-Guajá e Tembé) e do tronco
Macro-Jê (Ramkokamekra, Krikati, Pukobiê, Krapunkatyjê e Apaniekra, inseridos no
grupo Timbira ). Somam-se então, 9 (nove) povos ou etnias indígenas no Maranhão atual,
dispersos em uma área delimitada de 1.864.108 hectares (MJ/FUNAI, 2004b; ISA, 2004a).
Quadro 1.1 – Distribuição das terras indígenas do Estado do Maranhão por dimensão,
município, etnia e situação jurídica das terras – Brasil, 2004.
Terra Indígena

Dimensão/ha

Município(s)

Etnia

Alto Turiaçu

515.524

Cândido Mendes /
Turiaçu/Maranhãozinho/Nova
Olinda do Maranhão

Ka'apor/Tembé
/Awá-Guajá

Caru

175.000

Bom Jardim

Tenetehara

Araribóia

387.000

Amarante/Bom Jesus das Selvas

Tenetehara

Krikati

146.000

Montes Altos

Krikati

Governador

30.900

Amarante

Situação Jurídica
Homologada
Homologada

Pukobiê/ Tenetehara

Homologada
Demarcada e Não
Homologada
Homologada

Pindaré

15.005

Bom Jardim

Tenetehara

Homologada

Bacurizinho

82.432

Grajaú

Tenetehara

Homologada

Cana Brava

127.648

Jenipapo dos Vieiras

Tenetehara

Homologada

2.319

Barra do Corda

Tenetehara

Homologada

Kanela

125.212

Fernando Falcão

Ramkokamekra

Homologada

Porquinhos

79.820

Fernando Falcão

Apaniekra

Homologada

Urucú-Juruá
Geralda/Toco Preto

46.000
-

Grajaú
Itaipava do Grajaú

Tenetehara
Krapunkatyjê

Homologada
Não Demarcada

Lagoa Comprida

13.200

Tenetehara

Homologada

Awá-Guajá

118.000

Grajaú
Zé Doca /Bom Jardim/São João
do Caru

Guajá

Não Demarcada
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Grajaú

Tenetehara

Homologada

Rodeador

Morro Branco
Fonte: ISA, 2004a.

Gomes (2002) relata que a colonização das terras indígenas no Maranhão
iniciou-se no século XVI com os franceses e posteriormente com os portugueses. A partir
da colonização, diversas frentes de expansão econômica alcançaram os povos indígenas do
Maranhão, como a da pecuária, agricultura de algodão, cana-de-açúcar, entre outros
produtos (Gomes, 2002). Nos dias atuais, existem povos com diferentes “tempo de
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contato” no Estado, com povos que ainda possuem grupos sem “contato” com a população
não-indígena, como o Awá-Guajá, e povos com considerável tempo de contato, como os
Tenetehara (Guajajara), com quatro séculos de convivência com a população não indígena.
Segundo o Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), no Maranhão existem 27.571 pessoas que se afirmam como indígenas,
correspondendo a 0,5 % dos 5.657.552 habitantes do Estado (IBGE, 2001). Até dezembro
de 2004, o SIASI contabilizou 22.236 indígenas, localizadas em 14 municípios do Estado
(Quadro 1.2).
Quadro 1.2- Distribuição da população indígena do Estado do Maranhão, segundo
municípios e etnias
Municípios
Amarante

Etnias
Guajajara e Gavião

População
3365

Araguanã

Awá-Guajá e Ka´apor

Arame

Tenetehara (Guajajara)

3690

Barra do Corda

Tenetehara

3190

Bom Jardim

Guajá, Timbira e Guajajara

1150

Bom Jesus das Selvas

Tenetehara

Fernando Falcão

Kanela (Ramkokomekra e Apaniekra)

1460

Grajaú

Tenetehara

3193

Itaipava do Grajaú

Tenetehara e Timbira Krapunkatijê

Jenipapo dos Vieiras

Tenetehara

Maranhãozinho

Ka'apor

320

Montes Altos

Timbira Krikatí e Tenetehara

720

Nova Olinda do Maranhão

Tenetehara e Ka'apor

119

São João do Caru

Awá-Guajá

320

113

830
3726

40

TOTAL
Fonte:

elaboração

22236
própria

a

partir

dos

dados

do

SIASI,

colhidos

em

28/12/2004

em

htt://sis.funasa.gov.br/siasi (MS/FUNASA, 2004a).

1.2.2. Organização de Serviços de Saúde no DSEI-MA
A organização de serviços de saúde no DSEI-MA opera de forma diversa das
diretrizes preconizadas na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Os
pólos-base hoje existentes no Distrito, funcionam como postos de saúde e/ou como Casas
de Apoio aos pacientes indígenas oriundos diretamente das aldeias. Segundo a Política, os
pólos-base, localizados em área indígena ou em municípios, devem funcionar integrados a
uma rede de apoio, hierarquicamente ascendente na atenção aos pacientes, onde a base são
os postos de saúde localizados nas aldeias, que devem ter como referência primeira os
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pólos-base. A Casa de Apoio deveria constituir-se local de suporte aos pacientes indígenas
em tratamento na rede, devendo fornecer estadia, alimentação e atendimento permanente
de enfermagem (MS/FUNASA, 2002a).
Um outro agravante na organização dos serviços no DSEI-MA, diz respeito à
existência de diversos postos de saúde e/ou Casas de Apoio em um mesmo município, com
equipes multidisciplinares lotadas nestes locais, que atendem somente a algumas aldeias.
No município de Barra do Corda, por exemplo, somam-se 5 (cinco) destes
estabelecimentos, chegando a existir casos em que uma equipe composta por médico,
enfermeiro, odontólogo e auxiliares de enfermagem atenderem somente a 2 (duas) aldeias
com menos de 300 indígenas.
Até 2001, encontravam-se em atuação 5 (cinco) pólos-base (Arame, Amarante,
Zé Doca, Barra do Corda e Grajaú) dentro do território distrital do DSEI-MA. A partir de
2002, as distorções no modelo assistencial foram impulsionadas pelo surgimento de grupos
indígenas “dissidentes” de aldeias Tenetehara (Guajajara) nos pólos-base de Arame, Barra
do Corda, Grajaú e Amarante, que passaram a criar novas Organizações Não
Governamentais (ONGs) indígenas na tentativa de firmar convênios para prestação de
assistência à saúde nas aldeias. As conseqüências desta prática de trabalho foram: maior
concentração dos atendimentos médicos, de enfermagem e de odontologia nos municípios,
trazendo ainda reflexos nos serviços de saneamento prestados.
Apesar das deficiências identificadas, alguns dados de morbi-mortalidade foram
divulgados pela FUNASA. A taxa de mortalidade infantil, entre os anos de 1999 a 2004,
apresentou um incremento de 24% dentro do período e um comportamento crescente entre
os anos. No entanto, essa informação sugere dúvidas, tendo em vista as dificuldades de
operacionalização do SIASI e a carência de uma organização de serviços que garanta a
presença da equipe de saúde efetivamente nas aldeias, sendo provável que muitas
notificações de mortalidade não terem sido alimentadas no sistema, mesmo diante do
incremento de notificações identificadas (Tabela 1.1) (MS/FUNASA, 2004a).
Tabela 1.1 - Taxas de mortalidade infantil do DSEI-Maranhão, 1999-2004.
Ano
Taxa de mortalidade infantil

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Não informada

13,46

38,25

12,03

35,55

54,90

Fonte: FUNASA/SIASI: http://sis.funasa.gov.br/siasi, em 16/12/2004.

54

Os dados divulgados também apontam que as doenças infecciosas e parasitárias
constituem-se a principal causa de atendimento ambulatorial no DSEI-MA, atingindo a
58,44% do total de registros, no período compreendido entre os anos de 2000 a 2002
(Tabela 1.2)(MS/FUNASA/DSEI-MA, 2002).
Tabela 1.2 - Distribuição das causas de atendimento ambulatorial*, segundo
CID-10 - DSEI-Maranhão, 2000-2002.13
Causas de atendimento ambulatorial
N
%
Doenças infecciosas e parasitárias ( cap. I )
59705
58,44%
Doenças do aparelho respiratório ( cap. X )
25462
24,92%
Doenças do sangue ( cap.III)
1757
1,72%
Doença do olho e anexos ( cap. VII )
4845
4,74%
Doenças da pele ( cap. XII )
3115
3,05%
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas ( cap.IV )
2256
2,21%
Doenças do aparelho circulatório ( cap. IX )
2216
2,17%
Doença do ouvido e da apófise mastóide ( cap. VIII)
802
0,79%
Doenças do sistema orteomuscular ( cap. XIII)
661
0,65%
Doenças do aparelho digestivo ( cap. XI )
565
0,55%
Sintomas e sinais mal definidos ( cap.XVIII)
386
0,38%
Doenças do aparelho geniturinário ( cap.XIV)
205
0,20%
Doenças do sistema nervoso ( cap.VI )
178
0,17%
Lesões, envenenamentos e causas externas ( caps. XIX e XX ) 7
0,01%
102160
100,0%
Total
Fonte: FUNASA/DSEI-MA, 2003. (MS/FUNASA, 2003a)
* Os atendimentos ambulatorias são realizados pela equipe de saúde local, composta por
médico,
enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes indígenas de saúde.

1.2.3. Considerações Éticas
Este estudo foi realizado segundo a Resolução do Conselho Nacional de
Saúde/CNS número 196/96 - Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisas Envolvendo
Seres Humanos, e a Resolução número 304/00, no que se refere a pesquisas com
populações indígenas.
Foram utilizados dados secundários obtidos previamente na FUNASA, através
do SISABI, e as informações colhidas em observação em campo, de acordo com a
metodologia proposta. Para subsidiar o estudo, foi realizada pesquisa documental dos
relatórios emitidos pelo órgão sobre o desenvolvimento das ações de saneamento na área

13

Na fonte documental consultada - Relatório Anual do DSEI-MA (MS/FUNASA/DSEI-MA,2002) não

apresenta as causas de atendimento ambulatorial por faixa etária, como também não especifica as ocorrências
das DIP.
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indígena do Maranhão. Desta forma, foi solicitado ao órgão, um Termo de Autorização
para acesso aos respectivos documentos (Anexos, pg. 170).
O pesquisador constitui-se servidor da FUNASA, atuante no órgão no cargo de
engenheiro sanitarista e compõe a equipe da DIESP-MA, desta forma sua rotina de
trabalho requer sua presença nas aldeias. Entretanto, foi apresentado e esclarecido o teor da
pesquisa para os componentes do Conselho Local Tradicional Timbira da aldeia Escalvado
e para a FUNASA.
Foram obedecidas todas as ressalvas estabelecidas em relação à obtenção e
divulgação das informações colhidas na aldeia Escalvado, podendo a pesquisa ter sido
suspensa caso a comunidade solicitasse, gerasse conflito e/ou qualquer tipo de mal estar
dentro da aldeia; violasse formas de organização e sobrevivência, relacionadas
principalmente à vida dos sujeitos, aos recursos fitogenéticos, ao conhecimento das
propriedades do solo, do subsolo, da fauna e flora, às tradições orais e a todas as
expressões artísticas dos indígenas, conforme estabelecido no item V.1 da Resolução 304 .
A observação direta analisou os aspectos coletivos que fazem parte da aldeia
visitada e as informações colhidas trabalhadas foram organizadas dentro dessa perspectiva.
A análise dos dados e a apresentação dos resultados tiveram como unidade mínima às
aldeias e as etnias, não havendo possibilidade de identificação de dados das pessoas. Não
serão divulgados com os nomes de sujeitos que fornecerem informações nas conversas
informais referentes à situação coletiva de saneamento das aldeias, garantindo-se o sigilo
dos sujeitos.
Para realização de entrevistas com servidores da FUNASA, foi obtido o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido dos sujeitos envolvidos (ver modelo nos Anexos,
pg. 168), esclarecendo-se na oportunidade os objetivos do estudo.
O risco advindo da pesquisa referiu-se ao mau uso das informações que ele irá
gerar, não havendo riscos de danos à saúde dos sujeitos. Os benefícios do estudo serão
indiretos, pois poderá servir de suporte para a construção de proposta de melhoria das
condições sanitárias das populações indígenas, em especial à aldeia Escalvado.
Os resultados do estudo, além de divulgação através de artigos científicos, serão
encaminhados a FUNASA, Conselhos Locais de Saúde Timbira e Distrital. Com essa
dinâmica de divulgação, busca-se contribuir para avaliação da situação e recondução das
ações de saneamento na área indígena Timbira e de outras áreas indígenas no país, além
de adaptação do sistema de informação em operação.
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CAPÍTULO II – AS AÇÕES DE SANEAMENTO NO DSEI-MARANHÃO

2.1 As Ações de Saneamento nas Aldeias Indígenas do Maranhão
A estrutura organizacional das ações de saúde no DSEI-MA reproduz a
estrutura nacional. Assim, as ações de saneamento desenvolvidas nas aldeias indígenas
estão centralizadas na Coordenação Regional (CORE), e a execução dessas ações fica a
cargo da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (DIESP), onde todas as ações de
saneamento desenvolvidas pela FUNASA no estado são coordenadas. Na estrutura interna
do DSEI-MA não existe nenhum setor ou pessoal responsável pelas ações de saneamento.
Assim, a primeira dificuldade evidenciada refere-se à própria estrutura
desenhada pela FUNASA que favorece o distanciamento e a não articulação entre o DSEIMA e a DIESP-MA, que pode ser visto como ponto de partida às dificuldades existentes
observadas nesta etapa da pesquisa.
Por um outro lado, a atuação da FUNASA para realização das ações de
saneamento no Maranhão, está direcionada principalmente a construção de sistema de
abastecimento de água (SAA) e módulos sanitários individuais ou coletivos, com maior
focalização nas ações de abastecimento de água (ver quantitativo de SAA e módulos
sanitários no Quadro 1 e 2 – Apêndice 1, pg. 145 a 147). As ações de coleta e destino do
lixo, controle da poluição das nascentes dos rios, educação em saúde e melhorias
habitacionais, bem como as demais ações desenvolvidas pela FUNASA em área nãoindígena, ainda não são desenvolvidas.
A disponibilidade de recursos humanos para atuação nas ações de saneamento
no Maranhão é bastante restrita. Os trabalhos de coordenação e supervisão das ações,
ficam a cargo de 1 engenheiro, coordenador das ações, e 1 geólogo14, que atua no
acompanhamento técnico da perfuração de poços em área. Cabe registrar, que na DIESPMA existem 12 (doze) engenheiros voltados para coordenação e acompanhamento de
programas de engenharia de saúde pública, mas a atuação desses profissionais é
circunscrita ao acompanhamento de convênios da FUNASA com os municípios do Estado
em área não indígena.
14

Profissional contratado através de parceria da FUNASA com a Organização das Nações Unidas para

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Ressalta-se que essas contratações são efetivadas em todo país
como forma de suprir a carência de recursos humanos na FUNASA. Os recursos orçamentários utilizados
nessas contratações são do Tesouro Nacional, alocados no orçamento do Ministério da Saúde/FUNASA.
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As ações de responsabilidades do coordenador compreendem o planejamento
de todas as ações de saneamento, entre obras, manutenção e operação dos sistemas de
abastecimento de água, supervisão do processo de alimentação do SISABI, além da
elaboração de projetos de saneamento e de postos de saúde nas aldeias e participação como
instrutor na capacitação dos Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN). Cabe ainda a
esse profissional, a supervisão de todas as atividades de saneamento realizadas no âmbito
das 254 aldeias indígenas que integram o DSEI-MA.
Existe ainda, para atuação nas aldeias indígenas, um grupo de 9 (nove)
profissionais de nível médio e elementar que compõe a chamada “equipe de trabalho de
campo”, lotada na sede da DIESP-MA, em São Luís. Esses profissionais exercem as
funções de eletricistas, mestres, contra-mestres, sondadores, mecânicos e artífices e
realizam o trabalho de manutenção dos sistemas, como reparos nas bombas submersíveis,
grupos geradores de energia da rede de distribuição de água, bem como a perfuração de
poços15 e montagem dos demais componentes do sistema de abastecimento de água nas
aldeias. Quatro desses profissionais atuam na manutenção e execução da rede de água e
outros serviços, os demais 5 (cinco) profissionais atuam na atividade de perfuração de
poços.
Pela exigüidade de profissionais nas funções específicas para o trabalho de
construção e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, alguns desses
profissionais oriundos da antiga Fundação SESP, atuam em funções diversas de sua
categoria profissional na FUNASA. O exercício destas atividades é anterior a 1999, ano
em que a FUNASA assumiu as ações de saúde indígena e seu aprendizado foi adquirido
nas atividades de “campo” com atuação em serviço.
Nas aldeias, no ano de 2004, 55 Agentes Indígenas de Saneamento encontramse em atuação, distribuídos em 55 aldeias que possuem sistema de abastecimento de água
construído16. Cabe destacar, que até 2004 existiam no DSEI-MA 254 aldeias e destas 79
possuem sistema de abastecimento de água implantado (Quadro 1 – Apêndice 1, pg. 145 a
146). Pela concepção original da Coordenação de Saneamento e Edificações em Área

15

A perfuração de poços tubulares profundos pela equipe própria da FUNASA foi substituída

consideravelmente entre os anos de 1999 a 2003 por contratações de serviços de perfuração por meio de
licitação ou através de convênios com as Ongs e, em poucos casos, com Prefeituras Municipais.
16

Dados colhidos em relatórios da DIESP/MA. Acrescenta-se que as aldeias que possuem os chamados

sistemas alternativos não possuem AISAN.
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Indígena (COSAN) do Departamento de Engenharia de Saúde Pública da FUNASA
(DENSP) todas as aldeias com sistema de abastecimento de água deveriam contar com
pelo menos 1 Auxiliar de Saneamento. Portanto, no DSEI-MA apenas 69% das aldeias do
distrito possuem AISAN em atuação, com a distribuição de um Agente por aldeia.
A forma de contratação dos AISAN é através das Secretarias Municipais de
Saúde das Prefeituras Municipais credenciadas pela FUNASA para contratarem os
membros das chamadas equipes multidisciplinares que compõe o DSEI. As vagas dos
agentes de saneamento são contabilizadas como Agentes Indígenas de Saúde. O recurso
para contratação dos agentes vem mensalmente, na modalidade fundo a fundo, da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), Ministério da Saúde, para a conta do Fundo
Municipal de Saúde, sendo denominado “Apoio à População Indígena”. Os municípios de
Araguanã, Arame, Amarante, Barra do Corda, Fernando Falcão, Grajaú, Jenipapo dos
Vieiras, Lageado Novo, Montes Altos e Santa Inês, estão credenciados no Maranhão para
receberem esse tipo de recurso (Portaria MS/FUNASA Nº73, de 19/12/2003)
(MS/FUNASA, 2003d). O vínculo empregatício dos profissionais que atuam nas equipes
de saúde indígena atuantes nas aldeias, onde também se encontram os Agentes Indígenas
de Saúde e de Saneamento, é estabelecido através de “contratos de trabalho”, de caráter
temporário, que não asseguram direitos adquiridos aos trabalhadores, como as férias e o
13º salário .
Uma importante consideração, diz respeito às atividades exercidas pelos
Agentes Indígenas de Saneamento nas aldeias, que estão predominantemente focadas em
atividades relacionadas à operação dos sistemas de abastecimento de água existentes. Em
visita a uma aldeia Timbira, no final de 2004, foi possível indagar o AISAN local sobre
suas atividades na aldeia, de pronto obteve-se a seguinte resposta: “colocar combustível
para funcionamento do motor de energia e ligar e desligar a bomba”. Esse
direcionamento das atividades dos AISAN, vem a ratificar o “Objetivo Geral” estabelecido
pela FUNASA no documento de orientações metodológicas do “Programa de Formação
dos Agentes Indígenas de Saneamento”, mas também entra em contradição em relação aos
objetivos específicos do mesmo curso, de acordo com a descrição abaixo:
“Objetivo Geral: O Curso de Capacitação de Agentes Indígenas de Saneamento tem como
objetivo capacitá-los para atuar nos sistemas de saneamento no nível local (grifo meu),
identificando e encontrando os meios para solucionar os problemas sanitários de sua
comunidade”.
Objetivos Específicos: identificar os aspectos políticos, econômicos, sociais e etno-culturais do
seu território, com vistas à intervenção nas ações de saneamento; realizar levantamentos
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cadastrais sanitários em sua comunidade; conceituar DSEI e identificar suas formas de
operacionalização; operar e manter os sistemas de água, esgoto e lixo de sua comunidade;
orientar a comunidade para o uso e execução de módulos sanitários; realizar ações de educação
em saúde e ambiental (MS/FUNASA, 2003c:10).”

Até 2003, 1 Auxiliar de Saneamento e um Biólogo da FUNASA, lotado
respectivamente na Casa de Saúde Indígena de Imperatriz-MA e na Unidade de Controle
de Qualidade da Água (URCQA) em São Luís-MA, foram capacitados para atuarem como
instrutores e também como supervisores no acompanhamento nos cursos dos Agentes
Indígenas de Saneamento. Em outubro de 2004, mais 3 Auxiliares de Saneamento, lotados
nos municípios de Imperatriz e Zé Doca, e 1 Agente de Saúde Pública, lotados no
município de Amarante-MA, foram capacitados para atuarem nas atividades específicas de
supervisão dos AISAN. Em dezembro de 2004, mais 2 engenheiros foram capacitados para
atuarem como instrutores no curso dos AISAN, sendo que um destes não atua em área
indígena.
Desta forma, o quadro de recursos humanos em atuação nas ações de
saneamento em área indígena está configurado de acordo com o Quadro 2.1 abaixo,
conforme as atividades desenvolvidas pela FUNASA e a função exercida:
Quadro 2.1 -Recursos humanos em Atuação nas Ações de Saneamento em Área Indígena do Maranhão
– 2004.
ATIVIDADES

FUNÇÃO EXERCIDA
Engenheiro

Geólogo

Sondador*

Mestre-de-obra

Agente

e Contra-

Indígena de

Saneamento e

mestre, artífice,

Saneamento

Agentes de Saúde

eletricista e

TOTAL

Pública

mecânico**
Coordenação e

Auxiliares de

1

1

-

-

-

-

2

Perfuração de poços

-

-

5

-

-

Montagem e

-

-

-

4

55

-
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Operação dos sistemas

-

-

-

-

55

-

55

Supervisão dos AISAN

-

-

-

-

-

4

4

Monitoramento da

1***

-

-

-

-

-

1

supervisão das ações
-

5

manutenção dos
sistemas

supervisão dos AISAN
Fonte: Dados coletados na DIESP-MA.
*Dos profissionais que executam a função de sondadores, 4 são artífices e 1 é agente de portaria.**Dos profissionais que atuam como
mestres, contra-mestres, artífice, eletricista e mecânico, 1 é vigilante e 1 é Auxiliar de Serviços Diversos. ***O monitoramento é
realizado pelo mesmo engenheiro que coordena das ações de saneamento.
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Apesar do investimento realizado em treinamento para supervisão desses
agentes, o acompanhamento e a supervisão de suas atividades ainda não obedecem à
periodicidade mensal estabelecida pelas diretrizes da FUNASA, o que tem comprometido
significativamente a possibilidade de treinamento em serviço e o desempenho desses
profissionais na busca de soluções para os problemas existentes nas aldeias.
Acrescenta-se ainda, que as capacitações ou treinamentos que contemplem
aspectos culturais e históricos das etnias, ainda não foram contemplados aos profissionais
não indígenas atuantes nas aldeias, seja os de nível escolar superior ou nível
médio/elementar, o que seria

importante para o trabalho com grupos etnicamente

diferenciados. Essa problemática leva ao desconhecimento da realidade cultural e histórica
das etnias, gerando atitudes e comportamentos que interferem na relação com a população.
Nos trechos de relatórios apresentados abaixo se podem evidenciar essas atitudes:
“(...) Observamos que os índios em geral, embora alguns nos pareçam pacíficos (grifo meu), são
por índole: ingênuos, incautos, irresponsáveis (grifo meu). Acham que podem tudo. Exigem seus
direitos, no entanto ignoram seus deveres. De forma que não podemos fazer ouvido moco às suas
ameaças. Até entendo que, talvez mais por inépcia do que por maldade - uma vez contrariados
seus desejos – eles poderão atentar, não somente contra nossos equipamentos, mas também contra
qualquer um de nós que lá trabalhamos... (trecho de relatório de campo, ano de 2000)”
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2000).
“(...) No entanto as lideranças locais continuaram irredutíveis no que se referia à retirada de lá, do
equipamento de desenvolvimento e teste de produção. De modo que, com sua maneira toda
peculiar (percutindo em um pau oco), as lideranças de (...) convocaram os aborígenes (grifo meu)
da

circunvizinhança

(...)

(trecho

de

relatório

de

campo,

ano

de

2000)”

(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2000).

2.1.1 Recursos financeiros utilizados nas ações de saneamento em área indígena do
DSEI-MA
A execução das ações de saneamento, seja a execução de obras físicas ou os
serviços periódicos de manutenção das obras implantadas, foram efetivados através de
administração direta17 e do estabelecimento de convênios com Organizações NãoGovernamentais (ONGs) indígenas e não-indígenas. A opção pela celebração de convênios
com ONGs, no período compreendido entre os anos de 1999 a 2001, acompanhou a
17

A FUNASA considera administração direta quando os recursos alocados para obra são utilizados e geridos

diretamente pelas Coordenações Regionais, sejam através de processos licitatórios para contratação de
serviços ou através da compra de insumos e execução das obras com os próprios servidores do órgão.
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tendência nacional e ganhou espaço devido aos inúmeros problemas oriundos da
administração direta, como atraso na compra de materiais e equipamentos para construção
e manutenção dos sistemas de abastecimento de água, os entraves burocráticos das
licitações de obras e serviços e a carência de pessoal para atuação em atividades de
saneamento em área indígena (MS/ FUNASA/CORE/DIESP, 2000, 2001a).
Entre os anos de 1999 e 2002, a DIESP-MA contava com o apoio dos serviços
de geologia da Coordenação do Ceará (CORE-CE), que realizavam o acompanhamento
técnico da perfuração de poços em área e disponibilizam equipamento para essa atividade
(perfuratriz). Nos relatórios produzidos por essa equipe (MS/FUNASA/CORE/DIESP,
2000 e 2001a), é circunstanciada a dificuldade de realizar as atividades sem a
disponibilidade total dos materiais e de pessoal de apoio, sendo freqüentes as quebras de
equipamentos e carência de materiais, o que proporcionava o não cumprimento das
programações anuais de perfuração e traziam tensões nas aldeias pela espera da conclusão
dos serviços.
A experiência com a contratação de empresas de construção civil, através de
licitação realizada pela própria FUNASA, também não trouxe resultados satisfatórios, pois
era comum a desistência das empresas após o início das obras nas aldeias, não cumprindo o
contrato firmado.
“(...) Devido aos problemas ocorridos anteriormente com a contratação de serviços com
empresas, que vão desde a desistência, prolongados aditivos de prazos, custo acima do
praticado no mercado e qualidade de serviço, fez com que a Coordenação Regional da
FUNASA/MA, através da DIESP, com anuência do Departamento de Engenharia de Saúde
Pública (DENSP)/FUNASA-Presidência, resolvessem executar as obras diretamente com
aquisições de materiais, e mão de obras realizadas com nosso pessoal e contratações de serviços
locais(...)

(trecho

de

relatório

de

campo,

de

11

de

janeiro

de

2001)”(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
“(...) Como é do conhecimento de todos, a FUNASA vem conseguindo administrar com muito
sacrifício os escassos recursos orçamentários a ela destinada, e sabemos que, em face às ações
prioritárias a ela atribuídas, torna-se imperioso que se utilize os saldos orçamentários da
maneira mais racional e objetiva possível(...). Diante do exposto, deveremos providenciar, com
a maior brevidade de tempo possível, a elaboração de Convênios com as Organizações Não
Governamentais ou Municípios, para utilização plena daqueles recursos tão necessários para
atendimento às comunidades indígenas dessa Unidade Federada(...) (trecho de memorando do
DENSP para a Coordenação Regional da FUNASA no Maranhão, em 8/11/2001)”
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
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Os problemas de licitação da FUNASA no Maranhão, também foram relatados
no trabalho de Cruz (2003), que acompanhou o processo de implantação do DSEI-MA:
“(...) Os processos de licitação para compra de materiais necessários ao atendimento básico de
saúde indígena, como a aquisição de medicamentos, eram realizados por setor específico da
FUNASA-MA, que também tratava de todos os processos de compras por licitação da
Coordenação, ou seja, não lidavam especificadamente com a questão indígena (...). (...) Apesar
deste problema ter sido detectado em meados da década de 90, no processo de implantação do
DSEI não foram estabelecidas medidas que permitissem o envolvimento de toda a instituição
nas mudanças necessárias para o trato com povos indígenas, como promover um trabalho de
informação em todos os setores da Coordenação Regional da FUNASA sobre os povos
indígenas de sua área de abrangência (...) (Cruz:2003:104)”.

Diante desses problemas, a decisão pelo estabelecimento de convênios com as
ONGs foi vislumbrada como solução às dificuldades. Buscou-se com isso facilitar a
contratação de serviços e dar maior agilidade na compra de materiais através dos
convênios firmados. Entretanto, a relação com as ONGs no DSEI-MA trouxe conflitos em
área, que perduram até os dias atuais, originados principalmente pelo surgimento de grupos
dissidentes nas organizações conveniadas.
Cabe acrescentar, que o DSEI-MA sempre vivenciou uma atmosfera de conflito
com os povos indígenas que o compõem, sobretudo com os Tenethehara. Essa atmosfera
veio a acirrar-se em 2001, com uma disputa interna na ONG indígena Associação das
Sociedades Indígenas Kaneguatim e Associação das Sociedades de Grajaú (ASSINGRA)18,
que ocasionou no ano de 2002 o surgimento de mais 7(sete) organizações indígenas (3
organizações Timbira).
Todas essas organizações vieram a celebrar convênio de assistência à saúde no
DSEI, sendo que 4(quatro) firmaram convênios para execução de ações de saneamento:
Associação Indígena Kaneguatim, ASSINGRA, Associação das Sociedades Indígenas de
Jenipapo dos Vieiras e a ASSKAN (Associação das Sociedades Indígenas Kanela).19

18

Em 1999, foram firmados convênios com objetivo de prestar assistência à saúde indígena no DSEI-MA

com as Prefeituras de Zé Doca e Maranhãozinho, pólo-base de Zé Doca. Em 2001, 03 convênios foram
firmados para assistência à saúde aos povos indígenas do Maranhão: Ong KANEGUATIM, que ficou
responsável pelo pólo-base de Barra do Corda; Ong ASSINGRA, que atendia aos pólos-base de Grajaú,
Amarante e Arame; Prefeitura Municipal de Zé Doca, responsável no convênio pelo atendimento ao pólobase de Zé Doca.
19

A ASSKAN firmou convênio com a FUNASA para construção de melhorias sanitárias nas aldeias

Escalvado e Porquinhos no ano de 2002.
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Entretanto, os convênios celebrados com a FUNASA não contiveram as
disputas internas entre as organizações conveniadas, pelo contrário às estimularam.
Diversos grupos dissidentes surgiram com a fragmentação das organizações ASCIA
(Associação das Sociedades Indígenas de Arame), ASSINGRA e KANEGUATIM. Esses
dissidentes reivindicavam melhores condições de assistência à saúde nas aldeias e levaram
essas demandas ao Ministério Público Federal, como também a proposta de formarem
novas associações indígenas para firmarem convênios com a FUNASA.
Em 2003, no mês de outubro, a situação culminou com a ocupação da Sede da
FUNASA em São Luís pelos índios, em ato conjunto, onde todos os povos participaram e
protestavam por melhores condições de saúde. Naquele momento, foi firmado com a
FUNASA e o Ministério Público Federal, um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), que
pontua todas as reivindicações dos povos presentes na ocupação.
O termo em questão considerou que a execução das ações de saúde indígena no
Estado do Maranhão vivenciava deficiências e que a celebração de convênios com Ongs
constituía-se um instrumento inadequado, uma vez que a prestação do serviço é essencial,
de caráter continuado e permanente, conforme a base legal vigente presente na Lei Nº
9.836/99, artigos 19-c e 19-E, que dispõe:
“(...) Caberá a União, com seus recursos próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena” e os Estados, Municípios, outras instituições governamentais e não governamentais
poderão atuar complementarmente no custeio e execução das ações(...)”.20(Brasil, 1999b)

Desta forma, a realização de convênios com organizações não governamentais e
municípios no Maranhão, com o objetivo de executar ações de saneamento,
especificadamente obras, não puderam ser efetivados em 2004 por impedimento legal
previsto no Termo de Ajuste de Conduta (2003) e na Portaria Nº70 (de 20 de janeiro de
2004) (Ministério Público Federal do Estado do Maranhão, 2003; MS/FUNASA, 2004g).
De acordo com esses documentos, convênios complementares poderiam ser efetivados
para apoiar as atividades de assistência em área e os serviços de saneamento, conforme
avaliação prévia da própria FUNASA e de definição estabelecida no Plano Distrital de
Saúde Indígena:
“Art. 8º Aos Estados, Municípios e Instituições Governamentais e não Governamentais compete”:
I - Atuar de forma complementar (grifo meu) na execução das ações de atenção à saúde indígena
definidas no Plano Distrital de Saúde Indígena.
20

A Portaria Nº70, de 20 de janeiro de 2004, determina que os Estado, Municípios e as organizações não

governamentais, só poderão atuar de forma complementar na execução das ações de atenção à saúde indígena
definidas no Plano Distrital de Saúde Indígena (MS/FUNASA, 2004g).

64
Parágrafo único. A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA definirá, observando as
características das populações envolvidas, as ações complementares que ficarão a cargo das
entidades previstas neste artigo (Portaria Nº70/GM, em 20/01/2004).” (MS/FUNASA, 2004g).
“(...) Considerando a identificação de deficiências no atendimento da saúde aos povos indígenas,
que vem sendo prestado por meio de celebração de convênios com organizações não
governamentais, constatando-se a inadequação do instrumento, de uma feita que o objeto é a
prestação de um serviço essencial, continuado e permanente (...) (Termo de Ajuste de Conduta
firmado com a FUNASA e o Ministério Público Federal, em 03/11/2003).”(Ministério Público
Federal do Estado do Maranhão, 2003).
“(...) A FUNASA se compromete a assumir a execução das ações básicas de saúde das populações
indígenas a partir de julho de 2004, descentralizando-as ao Distrito Sanitário Indígena (...) (Termo
de Ajuste de Conduta firmado com a FUNASA e o Ministério Público Federal, em 03/11/2003)”.
).”(Ministério Público Federal do Estado do Maranhão, 2003).

Até o ano de 2004, muitos encaminhamentos propostos no TAC ainda não
tinham sido efetivamente seguidos, visto que a FUNASA ainda não havia assumido
diretamente as despesas de custeio e investimento de muitas áreas indígenas. As
deficiências já identificadas na operacionalização das ações de saúde permaneceram no
DSEI, trazendo conseqüências nocivas na organização de serviço nos pólos-base.
Entre 1999 a 2002, foram gastos nas áreas indígenas do Maranhão R$
4.337.127,14 com obras de saneamento, com significativo incremento na aplicação de
recursos entre os anos. No ano de 2002, observou-se o maior aporte de recursos, com
grande parte destes (71% do total) destinados a convênios com Ongs indígenas, que
tinham como objeto a execução de sistemas de abastecimento de água e módulos sanitários
( Tabela 2.1).
Tabela 2.1 – Recursos Disponibilizados pela FUNASA para as Ações de Saneamento em Área indígena no
Maranhão e Forma de Execução-período de 1999 a 2002.
Recursos Gastos (R$*)
Ano

Administraçã
o direta

Convênios

Total de

Percentual de

recursos

aplicação anual

Forma de Execução

1999

46.359,95

-

46.359,95

1

Administração Direta

2000

396.979,43

-

396.979,43

9

Administração Direta

2001

459.929,21

704.601,58

1.164.530,79

27

Convênios e Administração Direta

2002

786.527,84

1.942.729,13

2.729.256,97
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1.689.796,43

2.647.330,71

4.337.127,14

100 %

TOTAL

Fonte: Dados disponibilizados pela FUNASA/DIESP/CORE-MA.
* Reais correntes.

Convênios e Administração Direta

65

Os recursos aplicados em convênios com ONGs no DSEI-MA com o objetivo
de implantar obras de saneamento, período de 1999 a 2002, totalizavam R$ 2.647.330,71,
destinados à construção de 45 sistemas de abastecimento e 382 módulos sanitários
individuais ou coletivos (Quadro 3 – Apêndice 1, pg. 148) (MF/SIAFI, 2004).
Os recursos disponibilizados para a celebração de convênios com entidades
governamentais e não governamentais, foram provenientes do orçamento do Ministério da
Saúde destinado a FUNASA, alocados para a execução de ações de saúde em área
indígena. De modo geral, foram destinados R$ 15.056.982,37, entre os anos de 1999 a
2002, para celebração de convênios com ONGs e Prefeituras com o objetivo de prestar
assistência à saúde e implantar sistemas de abastecimento de água e módulos sanitários nas
aldeias do distrito (Quadro 4 – Apêndice 1, pg. 150).
Uma outra consideração importante a ser feita refere-se ao levantamento de
prioridades e a discussão com as populações das aldeias para definição das obras de
saneamento a serem implantadas no distrito. Até o ano 2002 no DSEI-MA, a programação
de ações de saneamento nas aldeias era definida a partir do encaminhamento das demandas
de algumas lideranças indígenas e da FUNAI, onde o DSEI as relacionava e enviava
oficialmente a DIESP-MA.
Esse procedimento dificultava a inclusão de comunidades que deveriam ser
priorizadas inicialmente, como as mais populosas e densas e as que tivessem maiores
dificuldades de acesso a fontes de abastecimento adequadas. Somente em 2004, a
programação anual foi aprovada no Conselho Distrital, onde 14 aldeias foram
contempladas para a implantação de sistemas de abastecimento de água nas aldeias.
Entretanto, por problemas burocráticos na CORE-MA que dificultaram a agilização dos
processos licitatórios para contratação de empresas, os recursos descentralizados na
Coordenação para construção de sistemas de abastecimento de água em área indígena
foram devolvidos ao nível central no final do exercício.
Um outro aspecto a ser apontado, é a pouca criatividade na adoção de tecnologias
adequadas à realidade local das aldeias. No processo de elaboração dos projetos e
aprovação pelo DENSP/FUNASA, são consideradas como soluções para abastecimento de
água e de destino adequado dos dejetos, as mesmas soluções recomendadas pela FUNASA
para área não-indígena.
Com essa dinâmica, os critérios estabelecidos pela Portaria Nº 479 (13/08/2004)
de participação das comunidades, ficaram comprometidos, nas tomadas de decisões das
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ações de saneamento, o que repercutiu na própria elegibilidade das aldeias a serem
beneficiadas e na escolha das tecnologias a serem empregadas(MS/FUNASA, 2001a).
Nesse processo, a participação do DSEI e dos Conselhos Distrital e Locais é
fundamental segundo portaria em questão, devendo ainda a população ser informada sobre
o que é um sistema de abastecimento, quais os objetivos do esgotamento sanitário,
melhorias sanitárias e do sistema de abastecimento, formas de financiamento e as
responsabilidades sobre a execução, operação e manutenção da ação (MS/FUNASA,
2001a).
Deve-se ressaltar que critérios epidemiológicos, como a morbi-mortalidade por
doenças de veiculação hídrica e as relacionadas à contaminação por dejetos fecais, são
parâmetros preconizados pela FUNASA para alocação de recursos financeiros destinados
às ações de saneamento em área não indígena, mas que não são efetivamente visualizados
na destinação de recursos orçamentários para área indígena, embora esses critérios estejam
presentes na Portaria Nº 479, de 13 de agosto de 2001, que estabelece diretrizes para
execução de ações de saneamento em área indígena(MS/FUNASA, 2001a). Um entrave
considerável, para não utilização de dados epidemiológicos, é que a base de dados de
morbidade e mortalidade do SIASI não permite traçar um perfil epidemiológico das aldeias
pelas dificuldades operacionais já apontadas (ver Introdução, item 1.3, pg. 38).

2.1.2 Abastecimento de água e destino dos dejetos
Como já apresentado anteriormente, as principais ações de saneamento
desenvolvidas pela FUNASA em área indígena são: construção, operação e manutenção de
sistemas simplificados de abastecimento de água, construção de módulos sanitários
domiciliares e o monitoramento de qualidade da água.
No DSEI-MA, a situação é semelhante. A construção de sistemas simplificados
de abastecimento de água constitui-se a principal ação realizada em área indígena pela
CORE/DIESP-MA. Os sistemas implantados nas aldeias têm como opção tecnológica à
utilização de poços profundos21, que através de uma rede de distribuição e ligações
21

O Manual de Saneamento da FUNASA (MS/FUNASA, 2004i: p.65 e 73) apresenta as seguintes

definições: poço tubular profundo: “...captam água do aqüífero denominado artesiano ou confinado,
localizado abaixo do lençol freático, entre duas camadas impermeáveis e sujeitas a uma pressão maior que a
atmosférica...”; poço escavado: “...também conhecidos como rasos ou freáticos, com diâmetro mínimo de
90cm, são destinados tanto ao abastecimento individual como coletivo. Permite o aproveitamento da água
do lençol freático, atuando geralmente, entre 10 a 20 metros de profundidade...”.
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domiciliares, levam água aos domicílios ou a um chafariz público. A utilização de energia
é elétrica ou a diesel, que promovem o bombeamento da água (elevação mecânica) aos
domicílios.
A captação de água através de mananciais superficiais, superfície de coleta
(água de chuva), nascente de encosta, fundo de vales (galerias filtrantes), entre outras
opções sugeridas pela FUNASA como soluções alternativas de abastecimento, não foram
verificadas em nenhuma das aldeias do DSEI-MA (MS/FUNASA, 2004h). A mesma
situação é verificada em relação ao emprego de outras fontes de energia para os sistemas
de abastecimento, que utilizam principalmente a energia fornecida por geradores a diesel.
A energia solar ou eólica, fontes de energia alternativa que poderiam ser utilizadas para as
áreas de difícil acesso, não são identificadas nas aldeias.
Em conversas informais com técnicos da Divisão de Engenharia, apontou-se
que a opção por poços profundos para atendimento às aldeias, deveu-se à carência de
mananciais superficiais que pudessem ser aproveitados no abastecimento às comunidades e
a maior segurança de fornecimento de água com condições para consumo humano.
Entretanto, outra solução é adotada para suprir o abastecimento de água das aldeias, é o
chamado “poço cacimbão”, verificado em aldeias do DSEI. Esse tipo de poço é uma
solução sanitária inadequada, por localizar-se freqüentemente nas encostas dos terrenos e
captar a água através do lençol freático - primeiro lençol de água existente no subsolo. A
não captação de água nos lençóis profundos, como nos poços profundos, expõe os “poços
cacimbão” em maior risco, às fontes de poluição e contaminação.
Nas correspondências enviadas pelas comunidades indígenas à Divisão de
Engenharia de Saúde Pública, solicitando abastecimento de água, a demanda é norteada
para construção de poços, sendo confirmada essa solicitação nas três atas existentes do
Conselho Distrital, documentos oficiais emitidos pelo DSEI a DIESP e da FUNAI a
FUNASA.
Nas reuniões que antecederam a criação do DSEI-MA, em 1999, constata-se
que as solicitações por poços sempre eram citadas como reivindicações das aldeias,
conforme apontamentos de Cruz (2003:78):
“(...) A partir das sugestões e solicitações apresentadas nestas reuniões foi possível construir um
quadro geral das demandas presentes neste período. Os índios sempre solicitavam:
medicamentos, perfurações de poços artesianos, manutenção de poços, caixa d’água e bombas
(grifo meu), em algumas aldeias, meios de transporte para deslocamento de pacientes e rádio de
comunicação (...) (Cruz, 2003:78)”.
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De modo geral, a FUNASA construiu 47 (quarenta e sete) sistemas
simplificados de abastecimentos completos22 no período de 1982 a 2004. A partir de 1999,
ano em que a FUNASA assume integralmente a saúde indígena, o número de sistemas
construídos aumenta, correspondendo ao período em que ocorre alocação orçamentária
própria para o desenvolvimento dessas ações no âmbito do Ministério da Saúde.
Em período anterior a 1999, a FUNASA construiu 4 sistemas de abastecimento
nas aldeias Porquinhos (1986), São José (1982), Presídio (1986) e Morro Branco (1998).
Durante a atuação da FUNAI como instituição responsável pelas ações integrais de saúde
indígena, 32 (trinta e dois) sistemas foram construídos pela própria FUNAI e em parceria
com outras instituições, como o Governo do Estado e a Vale do Rio Doce (Quadro 2.2).
QUADRO 2.2 – Sistemas de Abastecimento de Água (SAA) construídos pela FUNASA nas
aldeias indígenas no DSEI- Maranhão, período de 1982 a 2004

Ano
SAA Completos
1982 a 1998
4
1999
1
2000
5
2001
9
2002
10
2003
9
2004
14
TOTAL
47
Fonte: elaboração própria a partir de dados disponibilizados pela DIESP/MA

No ano de 2004, conforme dados da CORE/DIESP-MA, 79 aldeias do estado
possuíam sistema de abastecimento de água, o que equivale a uma cobertura de 31% do
total das 254 aldeias existentes no DSEI até o final de 2004, atendendo a uma população de
11.998 hab. (54% da população do DSEI) (MS/FUNASA, 2004a) (Tabela 2.2).

22

Considera-se “sistema de abastecimento completo”, os sistemas compostos por fonte de abastecimento,

que pode ser uma captação superficial (rios, lagos, igarapés, entre outros) e captação subterrânea (poços
tubulares profundos), rede de abastecimento de água, reservatório de água e ligações domiciliares(
canalização da água oriunda da fonte de abastecimento aos domicílios) ou fornecimento de água através de
chafariz público.
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Tabela 2.2– Aldeias do DSEI-MA com Sistema de Abastecimento de Água (SAA) – Ano de
2004
Aldeias

Aldeias

do DSEI- com SAA

Cobertura de

População do

População

Cobertura de

Atendimento às

DSEI

atendida com

atendimento à

SAA

população (%)

MA

aldeias (%)

(hab.)

(hab.)
254

79

31

22.336

11.998

54

Fonte: elaboração própria a partir de dados do número de SAA fornecido pela DIESP-MA e de dados demográficos do
SIASI, acesso em 26/12/2004.

São freqüentes as reclamações das comunidades indígenas quanto à falta de
combustível para suprirem a necessidades de funcionamento das bombas submersíveis ou
compressores de ar, que promovem a elevação mecânica da água captada nos poços
profundos aos reservatórios que compõem o sistema de abastecimento de água. Nas
aldeias onde o sistema de bombeamento é movimentado por energia elétrica, é comum as
reclamações da população indígena local do não funcionamento do sistema de
abastecimento de água, devido à falta de energia por precariedade da rede elétrica ou
devido ao atraso no pagamento das “contas de luz” pela FUNASA.
O abastecimento de água através de “carro pipa” (veículo transportador de
água), também vem sendo utilizado como alternativa para suprir as dificuldades de acesso
às fontes de abastecimento nas aldeias que não possuem sistema de abastecimento de água
implantado. Esse serviço é contratado pela FUNASA para atender 22 aldeias do município
de Barra do Corda. As demais aldeias do Estado, que também não dispõe de sistema de
abastecimento de água, ainda não foram beneficiadas com esse atendimento.
Em 2004, a FUNASA adquiriu 2 (dois) “carro-pipa” com o objetivo de
realizar esse tipo de abastecimento com equipamento e pessoal da instituição, pois a
contratação desse serviço estava oneroso, custando cerca de R$ 7.000,00 por mês para o
abastecimento das 22 aldeias de Barra do Corda. A proposta era que um dos veículos
também atendesse algumas aldeias do município de Arame, que reivindicavam junto ao
órgão o mesmo tipo de abastecimento. No entanto, os veículos foram apreendidos em
dezembro de 2004 em aldeias dos municípios de Barra do Corda e Arame e não chegaram
a executar os serviços.
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Outra frente de atuação da DIESP-MA nas áreas indígenas, é a implantação dos
chamados “módulos sanitários”23 individuais ou coletivos, que se constituem alternativa
para o destino das fezes humanas nas aldeias. Esse padrão de construção, não foge aos
antigos modelos empregados pela extinta Fundação SESP em área rurais (FUNASA,
2004c), desde a sua criação na década de quarenta do século XX. Os módulos sanitários
implantados pela CORE/DIESP-MA nas aldeias do Maranhão, são ligadas a um tanque
séptico e a um sumidouro24.
Segundo dados colhidos na DIESP-MA, a FUNASA implantou 382 módulos
sanitários em 8 (oito) aldeias, no período compreendido entre os anos de 2001 a 2004
(Quadro 2.3 ).
Quadro 2.3– Módulos sanitários por pólo-base, município, aldeia, ano de construção e
número de melhorias, construídas pela FUNASA no DSEI-MA período de 1999 a 2004
PÓLO-BASE

MUNICÍPIO

ALDEIA

ANO DE

NÚMERO DE

CONSTRUÇÃO

MÓDULOS
SANITÁRIOS

Arame

Arame

Barra do Corda

Barra do Corda

Cururu

2003

34

Escalvado

2004

105

Porquinhos

2004

67

Barreirinha

2003

15

Grajaú

Coquinho

2003

40

Zé Doca

Bom Jardim

Januária

2003

62

Grajaú

Grajaú

Itacoatiara

2003

24

Morro Branco

2003

35

TOTAL

382

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da FUNASA/DIESP-MA.

Verifica-se que a distribuição de cobertura de atendimento às aldeias com
módulos sanitários domiciliares individuais ou coletivos atinge a 3% dos 4.573 domicílios
23

Segundo a FUNASA, “módulos sanitários” “...compreende um conjunto de melhorias sanitárias formadas

por no mínimo um abrigo com vaso sanitário e destino adequado (tanque séptico, sumidouro ou ligação à
rede de esgoto). Para o abrigo (casinha) recomendam-se uma área interna de 1,7m2 e máxima de 2,2m2
...”(FUNASA, 2004h:9).
24

Esse tipo de fossa é constituído por um tanque enterrado (cilíndrico ou prismático), que recebe os esgotos

(dejetos e água servidas), retém a parte sólida e inicia o processo biológico de purificação da parte líquida
(efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam filtrados no solo para completar o processo biológico de
purificação e eliminar o risco de contaminação, através de um filtro biológico, valas de filtração ou
infiltração, sumidouro, ou que sejam encaminhados à rede coletora de esgoto quando existente, conforme
normas regulamentares da ABNT (NBR Nº 7229, de 1993) ( MS/FUNASA, 2004h).
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e 29% das 4.989 famílias existentes no distrito, conforme dados fornecidos pelo SIASI do
número de domicílios e famílias existentes.
Desse modo, considerando-se o atendimento às famílias e aos domicílios com
as ações de abastecimento de água e melhorias sanitárias e calculando-se o índice de
atendimento dessas ações, encontra-se 31% de índice de atendimento aos domicílios e 55%
de índice de atendimento às famílias. Entretanto, aproximadamente metade das famílias
ainda não foi atendida por nenhuma ação de saneamento, atingindo o índice de 54%, para
os domicílios não atendidos. Os domicílios sem nenhum tipo de atendimento por ações de
saneamento atingem a 37%, conforme distribuição da Tabela 2.3.
Tabela 2.3- Cobertura de atendimento aos domicílios no DSEI-MA com
abastecimento de água e/ou módulos sanitários individuais ou coletivos, 2004.
Ações de saneamento

Total de

Índice de atendimento

Total de famílias

Índice de

domicílios

aos domicílios *

atendidas

atendimento às

atendidos

famílias***

%

%
Abastecimento de água e

1443

31

2735

55

2701

59

853

17

Melhorias sanitárias

164

3

1443

29

Sem abastecimento de água e/ou

1696

37

2693

54

melhorias sanitárias
Abastecimento de Água sem
melhorias sanitárias

melhorias sanitárias
Índice de Atendimento dos domicílios (%):Total de domicílios atendidos ou não atendidos/Número Total de Domicílios(N); Valor de N:
4573 (dados do SIASI)/ * Índice de Atendimento às famílias (%): Total de famílias atendidas ou não atendidas /Número total de
famílias: 4989 (dados obtidos na base demográfica do SIASI).
Fonte: elaboração própria a partir de dados SIASI, em 28/12/2004, e informações da DIESP-MA referentes ao ano de 2004.

Cabe lembrar que a utilização do tanque séptico, que compõe o conjunto de
elementos do módulo sanitário, como aponta o próprio Manual de Saneamento da
FUNASA (MS/FUNASA, 2004h), requer cuidados de manutenção e operação periódicos,
observando-se os cuidados relativos à retirada do lodo sedimentado e seu destino adequado
a um leito de secagem ou a um tanque especial, que dará o destino sanitariamente
adequado. Caso esses procedimentos não sejam adotados, o tanque séptico pode tornar-se
“foco de contaminação” por dejetos fecais, comprometendo o solo e os lençóis freáticos.
Entretanto, não existem registros das equipes de campo relatando operações de
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manutenção das fossas implantadas nas aldeias, como também orientações ao uso
adequado dos módulos pela população.
Foi possível identificar através de relatos das “equipes de campo” e pelos
profissionais de saúde atuantes no DSEI, resistências na utilização dos módulos sanitários
pela população indígena. Outra questão apontada, diz respeito à utilização dos módulos
para finalidades diversas, como depósito de materiais, utensílios domésticos (panelas,
pratos, roupas), gêneros alimentícios, abrigo para animais domésticos (como porcos,
galinhas, cachorros).
Os trabalhos de manutenção das ações de saneamento implantadas são
realizados prioritariamente pela “equipe de campo” da DIESP-MA, que desenvolvem esses
trabalhos voltados para os sistemas de abastecimento de água, no atendimento as demandas
emergenciais solicitadas por organizações e lideranças locais. Acrescenta-se que decorre
considerável período para atendimento às demandas solicitadas. A mesma situação é
vivenciada em relação à construção das obras de abastecimento de água nas aldeias, onde
se observa ainda que os serviços que compõem um sistema de abastecimento de água captação, “reservação”, assentamento da rede de distribuição, ligações domiciliares e
instalações dos componentes elétricos e hidráulicos do recalque- são executados, por
vezes, em períodos distintos, chegando-se a ter uma demora entre um serviço e outro de até
6(seis) meses.
A conseqüência direta da falta de periodicidade das ações de manutenção dos
sistemas de abastecimento e da não execução das obras dentro do período programado é a
demora do atendimento às comunidades para cobrir às demandas existentes em área, o que
ocasiona as denominadas situações de “pressão” na área, observadas quando a equipe se
desloca para realização dos serviços, onde se relatam a ocorrência de “prisões” dos
componentes da equipe e apreensão de materiais e equipamentos, sobretudo nas aldeias
Tenethehara25. Diversos relatos estão presentes nos relatórios de campo sobre essas
situações, destacando-se alguns trechos:
“(...) Só depois de muita conversa e ameaças, ressaltam-se dentre elas: que não liberariam o
caminhão, sem que o sistema de abastecimento de água da aldeia fosse concluído, que
convencemos o cacique e a comunidade para de lá retirarmos a sonda e os respectivos
implementos a Escalvado (...)” (trecho de relatório de campo , em 20/12/2000)
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2000)
25

Dentre os povos que compõem o DSEI, os Tenethehara (Guajajara) são os que mais utilizam essa prática,

como forma de reivindicarem melhores condições de saúde e efetivação das ações de saneamento nas aldeias.
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“(...) Convém ressaltar que a maioria dos sistemas que nós realizamos nossas atividades
encontrava-se parado por um período de aproximadamente 5 anos e os que estavam em
operação funcionavam precariamente (...)” (trecho de relatório de campo , em 05/01/2001)” )
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
“(...) Neste meio tempo o furo piloto da aldeia Escalvado foi executado (180m de profundidade)
e como a compra dos tubos e filtros não fora viabilizada, tivemos que suspender todos os
trabalhos. Aliás, todos menos da aldeia (...)É que conforme já antecipado – antes de
concluirmos o poço, o Cacique .... avisou que nosso equipamento não sairia de lá sem que o
mesmo estivesse instalado e jogando água para a comunidade (...)”(trecho de relatório de campo
, em 20/12/2000) ) (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2000).
“(...) Recomendações: (...) Que só devemos iniciar os trabalhos de perfuração quando, não
somente dispusermos dos recursos financeiros para as obras, mas também quando estiverem
disponibilizados todos os materiais necessários à construção do referido poço (...)” (trecho de
relatório de campo, em 20/12/2000) ) (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2000).

A grande dimensão geográfica do Estado, o quantitativo de aldeias existentes e
a exigüidade de profissionais para atuarem no saneamento em área indígena, bem como as
dificuldades das estradas de acesso às algumas comunidades e as constantes
indisponibilidades de materiais e equipamentos para execução dos trabalhos, são algumas
das questões apontadas como respostas à problemática descrita na dinâmica de trabalho:
“(...) Todavia às faltas de recursos para aquisição de implementos originais sobressalentes,
estamos à mercê de reparos que quase sempre não surtem o efeito desejado e redundam em
consideráveis perdas de tempo (...) (trecho de relatório da equipe de perfuração de poços, em
14/08/2001)” (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
“(...) é que além da distância das obras de São Luís, onde se encontra todo o material adquirido
para construção das mesmas, todas as estradas federais, estaduais, (as municipais de acesso às
aldeias nem se fala), encontram-se em precárias condições. E isto, em parte, tem atrasado os
trabalhos, haja vista que dificultam até mesmo o acesso dos equipamentos de perfuração às
aldeias, sem contar no sério problema que é a obtenção de água para perfuração e outras fases de
construção

dos

poços

(...)”

(trecho

de

relatório

de

campo,

em

14/08/2001)

(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
“(...) Haja vista que, no geral, boa parte das aldeias alvo é sobremaneira inóspita. Algumas
embrenhadas dezenas de quilômetros na floresta. E aí, como se não bastasse a grande dificuldade
de acesso dos equipamentos aos locais dos poços (há casos que isto é absolutamente impossível),
nossos caminhões de apoio não trafegam (...)” (trecho de relatório de campo, em 14/08/2001)
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001a).
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2.1.3 O controle da qualidade da água nas aldeias indígenas do DSEI-MA
Uma outra atividade de saneamento realizada no âmbito do DSEI-MA é o
Controle da Qualidade da Água consumida nas aldeias. Esta atividade faz parte do
Programa de Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano em Áreas Indígenas,
que iniciou sua estruturação a partir de 2001 pela FUNASA, buscando atender aos
parâmetros legais vigentes para as ações de vigilância, monitoramento e controle da
qualidade da água para consumo humano.
A Portaria MS/FUNASA Nº518 (2004), que promoveu a revisão da Portaria
Nº1.469, (2000), é a base legal para as ações de vigilância, monitoramento e controle da
qualidade da água para consumo humano. Logo, a periodicidade e o número mínimo de
amostras a serem realizadas pelo prestador de serviço responsável por essas ações deverão
obedecer ao que preconiza essa legislação (MS, 2004).
O conceito de controle e vigilância utilizado pela FUNASA é definido na
Portaria MS/FUNASA Nº518, que considera o controle como “(...) um conjunto de
atividades exercidas de forma contínua pelos responsáveis pelo sistema ou soluções
alternativas de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água fornecida à
população é potável, assegurando a manutenção desta condição”. Segundo a mesma
Portaria, vigilância da qualidade da água para consumo humano é um “(...) conjunto de
ações dotadas continuamente pela autoridade de saúde pública, para verificar se a água
consumida pela população atende a esta Norma e para avaliar os riscos que os sistemas e
as soluções alternativas de abastecimento de água representam para a saúde
humana”(MS, 2004).
Um fator a ser considerado, dentro da legislação em vigor para controle e
vigilância da qualidade da água, é que toda água fornecida coletivamente deve ser
submetida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma a garantir o
atendimento ao padrão microbiológico, e toda água para consumo humano suprida por
manancial superficial (rios, lagos, córregos, entre outros) e distribuída através de
canalização, deve incluir tratamento por filtração(MS, 2004).
No Maranhão, a DIESP/MA dispõe de uma Unidade de Controle da Qualidade
da Água (URCQA) localizada em São Luís-MA, que ficou diretamente responsável por
essa atividade. Esta unidade está equipada com um laboratório localizado na sede da
DIESP-MA e uns laboratórios móveis, que atende às aldeias indígenas e, também, a
algumas demandas de análise de água solicitada pelos municípios, Estados e outras
entidades.
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Nas aldeias, entre os anos de 1999 a 2000, as coletas para análise eram
realizadas de forma esporádica. Em 2001, o número de amostras para análise físicoquímicas e bacteriológicas sofreu considerável aumento, buscando-se dar cumprimento a
implantação do Programa de Controle da Qualidade da Água no DSEI.
Os laudos disponibilizados pela Unidade correspondem às análises realizadas
no ano de 2001, 2003 e 200426. Essas informações estão armazenadas sob forma de
relatórios anuais na DIESP-MA da atividade de controle da qualidade da água no DSEIMA. Um dado essencial a ser considerado na avaliação dos resultados apresentados das
análises, é que os 79 sistemas de abastecimento de água implantados no distrito não
dispõem de tratamento por desinfecção, fator que provoca significativas interferências nos
padrões de potabilidade microbiológicos das fontes de abastecimento.
O resultado das análises do ano de 2001 indicou que das 72 amostras colhidas
para análises bacteriológicas, 34 apresentaram positividade para coliformes fecais ou
totais, atingindo percentual de 47% do total de amostras. Destaca-se que as amostras
colhidas diretamente na descarga dos poços existentes nas aldeias Abraão, Lagoa
Comprida, Nova Barreirinha, Barreirinha, e Criuly, apresentaram presença de coliformes
totais27. As outras amostras que indicaram presença de coliformes totais e/ou fecais foram
colhidas em torneiras dos domicílios ou em chafariz público. Das amostras colhidas para
análises físico-químicas, 14 estão fora dos parâmetros estabelecidos, 41% do total de
amostras colhidas, todas provenientes dos poços das aldeias (Quadro 5 – Apêndice 1, pág.
151) (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001b).
Em 2003, 37 amostras foram colhidas para análises físico-químicas, sendo
realizada as coletas principalmente nos poços tubulares profundos das aldeias (34
amostras), as demais amostras foram coletadas em açude, aldeia Sabonete do Leão, pólo26

Não foram disponibilizados os laudos referentes ao ano de 2002.

27

Os coliformes totais fazem parte do trato gastrointestinal do homem e de alguns animais. A presença de

coliformes totais não é uma indicação útil de contaminação fecal, pois este grupo inclui diversos gêneros e
espécies de bactérias No entanto, a sua presença e número são indicativos da qualidade higiênico-sanitária de
um produto. Em condições normais, os coliformes não são, por si só, patogênicos, porém algumas linhagens
ou a proliferação destes microrganismos podem causar diarréias e infecções urinárias. A contagem dos
coliformes fecais, indica a quantidade dos microrganismos oriundos de excretas humanos e de animais de
sangue quente, constituindo-se portanto com risco de apresentarem bactérias, vírus, vermes e protozoários
nocivos à saúde humana (Jawetz et al., 2000; Pelczar et al., 1996).
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base de Barra do Corda, e nos poços tipo “cacimbão” das aldeias Areião e Novo Planeta,
pólo-base de Zé Doca. Para análises bacteriológicas, foram colhidas 86 amostras dos poços
tubulares, reservatórios e torneiras domiciliares, bem como dos poços tipo “cacimbão” e
açude das aldeias onde foram realizadas as análises físico-químicas (Quadro 6- Apêndice
1, pg. 156) (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003).
O resultado apontou presença em 56 amostras, 65% do total, de Coliformes
Totais, Fecais ou bactérias atípicas, presentes na amostra do poço tipo “cacimbão” da
aldeia Areião, pólo-base de Zé Doca. Das análises físico-químicas, 8 aldeias apresentaram
parâmetros físico ou químico fora dos padrões preconizados pela Portaria GM/ Nº 518.
As aldeias Crioly, Morro Branco, Lagoa Comprida, Bacurizinho, Itaquatiara,
Olho D’água, Coquinho, Nova Barreirinha, Barreirinha, Santa Maria, Mussun, Porquinhos
e Cana Brava tiveram coletas realizadas em 2001 e 2003. Nota-se que, diversos resultados
das análises físico-químicas e bacteriológicas analisadas nas amostras de 2001 foram
repetidos no ano de 2003.
No ano de 2003, foram coletadas 92 amostras para análise bacteriológica, em
42 aldeias dos pólos base de Barra do Corda (11 aldeias), Grajaú (22 aldeias) e Zé Doca(6
aldeias). Dentre estas, 56 apresentaram positividade para a presença de coliformes fecais, o
que representa 61% das amostras colhidas. Nas análises físico-químicas, 31 amostras
foram coletadas, destas 15 não atenderam aos padrões, correspondendo a aproximadamente
48% das amostras (Quadro 7- Apêndice 1, pg.157).
De acordo com os resultados obtidos das amostras colhidas em 2001 e 2003,
observa-se que existem poços profundos com considerável teor de Ferro, que proporciona
interferência nos parâmetros Turbidez, Cor, STD (Sólidos Totais Dissolvidos) e Dureza,
demais substâncias químicas que pontuaram valores acima dos preconizados, o que pode
ser decorrente das características geológicas dos mananciais subterrâneos da região28.

28

As complicações no organismo humano em conseqüência da absorção de ferro em quantidades superiores

à capacidade de assimilação do corpo humano, são esclarecidas por Henrry (1995:189): “(...) uma vez
absorvido no corpo, a renovação de ferro é difícil. Embora os íons férricos de alimentos sejam usualmente
reduzidos a íons ferrosos(F e ++)e absorvidos no estômago,os intestinos delgado e grosso, podem absorver
rapidamente quantidades tóxicas (maior 30mg/Kg)de ferro elementar. Doses grandes de ferro causam danos
celulares mucosos agudos. Tanto os pacientes que desenvolvem sintomatologia sistêmica grave quanto
aqueles que não, podem apresentar complicações tardias, incluindo obstruções gastrointestinais ou
estenoses (...)”(Henrry, 1995: 189).
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Dos laudos disponibilizados em 2004, verificou-se um maior número de
amostras colhidas em fontes superficiais que não abastecem às aldeias, tendo sido realizada
em água de lagoas, igarapés e rios que servem como fonte alternativa de abastecimento às
populações locais. Somente duas amostras foram colhidas dos poços profundos. No total,
37 amostras foram colhidas nos pólos-base de Barra do Corda e Arame, sendo 14
(quatorze) para análises físico-químicas e 30 (trinta) para análises microbiológicas
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2004).
Para as aldeias do pólo-base de Barra do Corda, os resultados indicaram que em
todas as amostras provenientes das fontes superficiais de abastecimento existe a presença
de coliformes fecais, especificadamente Escherichia coli. Nas amostras colhidas nos poços
tubulares profundos das aldeias Escalvado e Porquinhos, indicou-se a presença de
coliformes totais. Para as análises físico-químicas, cinco amostras apresentaram resultados
fora dos padrões de potabilidade. Somente as amostras coletadas nos poços profundos das
aldeias Escalvado e Porquinhos estavam dentro dos padrões.
O resultado das amostras colhidas no pólo-base de Arame, indicou que todas as
16 amostras colhidas para as análises bacteriológicas apresentaram coliformes totais. Duas
destas amostras (aldeias Marajá e Angico Torto), coletadas em ligações domiciliares, foi
identificada a presença de Escherichia coli, sendo que amostra colhida na aldeia Angico
Torto foi proveniente de uma torneira do Posto de Saúde da localidade.
As sete amostras colhidas para análises físico-químicas, provenientes de poços
tubulares profundos, apresentaram em todas as amostras teores acima do preconizado de
Nitrogênio Nitrato, elemento químico apontado como causador da metemoglobinemia29,
especialmente em crianças, e da formação potencial de compostos carcinogênicos
(nitrosaminas e nitrosamidas) (Freitas et al., 2001). As amostras dos poços das aldeias
Lagoa Vermelha e Angico Torto apresentaram teores de Ferro acima do preconizado, o que
fez refletir nas medições de Cor e Turbidez. A amostra da aldeia Lagoa Vermelha ainda
pontuou valores acima dos padrões para os parâmetros Cloretos, o que torna a água do
poço com alcalinidade elevada (salobra), e Manganês, levando à água a produzir alterações

29

A metemoglobinemia é ocasionada pela oxidação do ferro na hemoglobina para o estado de ferro 3+ ,

causando tontura, hipóxia (baixa oxigenação), perda da coordenação motora, confusão mental, fraqueza, dor
e desconforto na cabeça, podendo levar o organismo à morte. A ingestão leva a queimaduras na boca e
lesões no aparelho digestivo (Rademacher et al., 1992; Bouchard et al., 1992)
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(MS/FUNASA/COREDIESP, 2004).
Nos relatórios disponibilizados pela URCQA, são circunstanciados problemas
de manutenção e operação nos sistemas de abastecimento e da ausência de desinfecção e
de tratamento adequado para regularização dos teores das substâncias químicas e
bacteriológicas, o que leva a população a fazer uso de mananciais inadequados para
obtenção de água potável, o que vem a ser corroborado nos trechos abaixo:
“(...)Aldeia Olho D’Água (pólo-base de Grajaú , grifo meu) – (...) O PT (poço tubular, grifo
meu), encontra-se danificado há uns 20 dias e estão usando água de péssima qualidade de um
açude que fica nas proximidades da aldeia, bem como água de chuva, porém com outro dilema,
que é a falta de vasilhame (tonéis ) para estocagem de água(...) (trecho de relatório de campo da
URCQA, em 30/03/2001).” (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001b)
“ (...) Aldeia Igarana – (pólo-base de Barra do Corda, grifo meu) tem ainda um reservatório que
fica suspenso com capacidade para 5.000 litros e outro semi-enterrado que era abastecido com
carro pipa, mas encontra-se desativado, por estar danificado, isto é, apresentando vazamento
devido as perfurações da fibra do reservatório, possui também um pequeno chafariz danificado,
aliás todo o sistema de abastecimento da aldeia encontra-se desativado a uns 2 (dois) meses,
devido ao compressor não jogar água no reservatório e quando funcionava, a população indígena
alega que a água era de péssima qualidade, apresentando cor amarela-avermelhada e com sabor
salobra

(...)trecho

de

relatório

de

campo

da

URCQA,

em

30/03/2001).”

(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001b)
“ (...) Aldeia Crioly (Alto Alegre, pólo-base de Barra do Corda, grifo meu) – (...) no momento da
coleta das amostras, observamos que a água que saía das torneiras do chafariz, era fina e sem
pressão, acho que deve haver incrustações na tubulação do chafariz. Os índios reclamam que
assim demora muito para encher os vasilhames e também que a água é salobra. Pela amostra
coletada para análise físico-química, a água apresentou elevação nos seguintes parâmetros: ferro,
refletindo na cor e turbidez, e ainda dureza total bastante elevada, o que deve estar causando
entupimento nas torneiras do chafariz (...) (trecho de relatório de campo, em 30/03/2001).”
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2001b)
“(...) Aldeia Crioly (Alto Alegre, pólo-base de Barra do Corda, grifo meu) – (...) Recondicionar o
motor, que apresenta vazamento de óleo, falta uma descarga com silencioso de cano longo para
expelir fumaça fora da casa de proteção e uma bateria nova, pois para girar o motor, os índios
puxam uma corda enroscada à polia e em funcionamento, com um pedaço de madeira acoplam a
correia do compressor, correndo risco de acidente (...) (trecho de relatório de campo da URCQA,
em 17/09/2003).” (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003)
“(...) Aldeia Lagoa Comprida (pólo-base de Grajaú, grifo meu) –(...) OBS: queixam-se do sabor
salobro da água e da dificuldade para lavar roupa e da quebra de potes devido a uma crosta que se
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forma na parte interna” (trecho de relatório de campo da URCQA, em 09/10/2003)”.
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003)
“(...) Aldeia Areião (pólo-base de Zé Doca, grifo meu) – (...) Devido à falta de instalação de
equipamentos (compressor ou bomba submersa), a comunidade tem consumido água de um poço
tipo cacimba que se encontra em total estado de calamidade, sem proteção alguma e com a
presença de vários animais ao redor. Como era de se esperar a água do referido poço encontra-se
totalmente fora dos padrões de potabilidade determinados pela Portaria Nº1469/MS (...) (trecho de
relatório de campo, em 12/12/2003)”. (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003)

Destaca-se ainda, que as resoluções dos problemas de manutenção identificados
nos relatórios da Unidade decorrem períodos consideráveis, o que agrava a situação nas
aldeias e facilita a utilização de fontes inadequadas para consumo humano, além de
gerarem tensões nas localidades para resolução dos problemas, visto as dificuldades que
têm diversas aldeias do Estado de acesso a fontes de abastecimento.
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CAPÍTULO III – O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SANEAMENTO EM ÁREA
INDÍGENA (SISABI)
3.1. Descrição e caracterização do Sistema de Informação de Saneamento em Área
Indígena (SISABI), enfocando sua utilização no DSEI-Maranhão
Em uma primeira análise exploratória dos documentos e do funcionamento dos
módulos do SISABI, permite-se afirmar que, conforme já apresentada, a concepção do
SISABI foi construída para que a mesma funcionasse como Sistema de Informação, mas
avalia-se que a sua estrutura funciona com base de dados isolados, que não se comunica e
interage entre si, característica essencial para o funcionamento de um sistema de
informação. Pode-se desta forma considerar, que o SISABI não pode ser definido como um
Sistema de Informação, constitui-se apenas em uma base de dados com registros referentes
à algumas características ambientais e de infraestrutura existentes nas aldeias.
Observa-se ainda que os módulos que compõem o SISABI (Censo Sanitário,
SISÁGUA, CASAN e Caderno do AISAN), também funcionam de forma isolada,
apresentando unidades de registros divergentes. O módulo Censo Sanitário tem como
unidade de registro “aldeia”, já o SISÁGUA a unidade mínima de registro é a “fontes de
abastecimento”, neste último observa-se ainda o entrave de obter-se a informação das
fontes de abastecimento por aldeia. Para obter-se esse tipo de informação, faz-se necessário
o acesso às fichas de coleta de dados empregadas.
O módulo Censo Sanitário é o único módulo do SISABI que dispõe de registros
suficientes para análise, sendo desta forma o único a ser analisado no presente estudo.

3.2 Censo Sanitário e cadastramento de Aldeias
Uma primeira observação a ser considerada, é a própria denominação
inadequada do módulo como “Censo Sanitário”, pois se trata apenas de um “cadastro” das
aldeias, segundo algumas características ambientais e de saneamento, não se tratando de
contagem populacional de indivíduos ou de família segundo sua situação sanitária (ver
Formulário do “Censo Sanitário- Anexo 1, pg. 171 a 174).
Apresenta-se a seguir uma apreciação do processo de implantação e
desenvolvimento do módulo “Censo Sanitário” do SISABI, segundo o fluxograma
organizacional apresentado na metodologia.
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Em meados de 2002, ano do início da implantação do “Censo Sanitário” no
país, juntamente com técnicos pertencentes às demais Coordenações Regionais, foram
treinados da CORE-MA 2 (dois) técnicos com atuação em área indígena: 1 profissional de
nível superior da DIESP e 1 profissional nível médio do DSEI. O treinamento visava à
formação de multiplicadores da dinâmica de funcionamento do SISABI, incluindo-se as
instruções para implantação do “Censo”. Esses profissionais, ao retornarem do
treinamento, realizaram uma reunião para repasse de informações aos profissionais
designados para aplicação dos formulários nas aldeias, onde participaram também outros
dois profissionais de nível superior do DSEI.
Vale destacar, que não houve treinamento específico para aplicação do
formulário no Maranhão, o que houve foi o repasse de informações sobre o que deveria ser
realizado de acordo com as orientações da Coordenação de Saneamento em Área Indígena
(COSAN/DENSP). Destaca-se ainda, que durante a reunião para o repasse de informações,
alguns técnicos levantaram críticas a respeito dos dados a serem coletados, especialmente
àqueles relacionados ao item 5 (Hábitos de Higiene) e 6 do Censo Sanitário (Atitudes
Relacionadas às Fezes e Urina) (MS/FUNASA, 2002d). Questionou-se que nesses itens, a
abordagem é realizada em relação a hábitos individuais e/ou familiares de higiene, mas
como a informação é gerada por aldeia, a qualidade da informação fornecida fica
comprometida. Ressaltou-se ainda, o fato de que para a coleta dessas informações, faz-se
necessário maior tempo para confirmação das respostas ou até mesmo a busca de
informantes fora da comunidade, pois mesmo utilizando entrevistas com membros das
aldeias, podem-se cometer erros no preenchimento do formulário, por se tratarem de
questões íntimas reservadas às populações locais.
A aplicação dos formulários foi realizada entre os anos de 2002 a 2004, pelos
profissionais atuantes na DIESP, sendo 3 (três) Auxiliares de Saneamento e 2 (dois)
técnicos de nível superior. No período de estudo, não foi possível a realização de
acompanhamento da aplicação dos formulários nas aldeias. As informações aqui
apresentadas baseiam-se na revisão dos formulários originais preenchidos em campo
constantes do arquivo da DIESP e também dos formulários eletrônicos disponíveis no
SISABI (MS/FUNASA, 2004f). Com esse procedimento foi possível observar que:
 O cadastramento das aldeias teve início em setembro de 2002 e, até o final de 2004,
encontravam-se cadastradas 110 aldeias do DSEI-MA. Ou seja, apesar do cadastro ter
sido iniciado no segundo semestre de 2002, até 2004 só haviam sido aplicados
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formulários em 110 (33% das aldeias) das 330 aldeias que integram o DSEI-MA
(Quadro 1- Apêndice 2, pg. 159 a 161);
 O tempo preconizado para coleta das informações não é fixo, mas segundo
informações de técnicos da DIESP, pode-se afirmar que o tempo médio é de um dia
para cadastrar uma a duas aldeias dependendo das condições de acesso. No entanto,
verifica-se pelas datas de aplicação do formulário, que em alguns meses, em apenas um
dia, um único profissional coletou dados em 6 a 10 aldeias. Pelas condições de acesso
às aldeias existentes na região cabe questionar a qualidade dos dados coletados com
essa rapidez;
 O preenchimento do formulário do censo é realizado principalmente através da escolha
dos itens apresentados, resposta SIM ou NÃO ou com quantitativos (MS/FUNASA,
2002d). Na observação das fichas disponíveis na DIESP, nota-se em diversas fichas a
ausência de resposta nos itens solicitados, sejam na marcação das respostas SIM /NÃO
ou na escolha dos itens apresentados. Esta situação gera erros no abastecimento do
formulário em meio eletrônico e na conseqüente consolidação de dados através dos
relatórios, bem como na consulta do censo por aldeias.
Em nenhum dos documentos que compõem o conjunto de normas e
instrumentos que orientam à aplicação do formulário do “Censo Sanitário”, não foram
encontradas orientações ou indicações sobre a periodicidade de aplicação e atualização dos
cadastros nas aldeias. Essa lacuna se reflete no quantitativo de formulários aplicados
anualmente: no ano de 2002 foram cadastradas 60 aldeias (54%), em 2003 atingiu-se
apenas 44 (40%) aldeias e em 2004 não ultrapassou o total de 27 (6%). Assim, a cada ano,
os cadastros só alcançaram um pequeno número de aldeias, não permitindo uma
possibilidade de diagnóstico de situação para 100% das aldeias em cada ano e também uma
possível análise da evolução dessa situação (Gráfico 3.1):
Gráfico 3.1 – Distribuição percentual por ano do
“Censo Sanitário” das aldeias do DSEI-MA, 2002 a
2004.
2002
34%(44)

2004
21%(27)

2003
45%(46)

Fonte: SISABI, acesso em 23/12/2004 (MS/FUNASA, 2004j).
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Após o preenchimento do formulário em campo, o questionário é enviado para
digitação e arquivamento dos dados na sede da DIESP, em São Luís, onde também é
realizado o abastecimento eletrônico da base de dados. Esse abastecimento é realizado
diretamente via on-line através dos formulários eletrônicos disponibilizados no módulo
“Censo Sanitário” do SISABI. Para tanto, existe apenas um técnico da DIESP-MA
cadastrado na rede FUNASA para realizar o abastecimento eletrônico dos dados. Nos
pólos-base e na sede do DSEI-MA não existe nenhum técnico que esteja cadastrado para
abastecimento eletrônico de dados do módulo “Censo Sanitário” .
O total encontrado de registros de formulários aplicado foi 131 para um total de
110 aldeias cadastradas, levando a crer que pelo menos 21 das aldeias tiveram dados
coletados mais de uma vez. Porém, desses 21 registros, foi verificado que 5 (cinco) destes
correspondiam a erros de abastecimento eletrônico, que levou a geração de duplicidade de
registros. Restavam então, 17 aldeias que tinham cadastros realizados em mais de um ano,
porém verificou-se na observação do abastecimento e das fichas originais do cadastro que
se tratava de apenas de uma atualização parcial dos dados: os técnicos que têm acesso ao
SISABI, via web, fizeram a atualização de dados dessas 17 aldeias a partir de seus
conhecimentos sobre implantação ou modificações de obras de abastecimento de água nas
localidades. Ou seja, não foram aplicados novos formulários nessas aldeias, as atualizações
foram feitas diretamente no formulário eletrônico no escritório da DIESP, modificando-se
apenas dados sobre mudanças no sistema de abastecimento de água, todos os outros demais
registros do formulário foram conservados independentes de sua atualização em campo
(MS/FUNASA, 2004f).
Destaca-se que não há rotina estabelecida, pelas normas disponíveis, para
abastecimento anual de dados. As fichas são enviadas eletronicamente pela DIESP-MA, na
medida que os formulários vão sendo aplicados no decorrer de todo ano. Em consulta
realizada ao sistema em 17 de março de 2005, pode-se observar que entre o início do
cadastramento (2002) e março de 2005, o DSEI-MA encontrava-se entre os 5 distritos com
menor cobertura/preenchimento dos formulários do “Censo” , não atingindo 50% das
aldeias (Quadro 1- Apêndice 2, pg. 159 a 161).
As informações produzidas pelo sistema ainda não foram amplamente
divulgadas no distrito, seja em meio eletrônico ou em outros meios. O acesso aos dados
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produzidos em meio eletrônico é restrito aos usuários cadastrados na rede FUNASA30. Em
entrevistas realizadas no DSEI-MA, com os profissionais lotados na sede e nos pólos-base,
confirmou-se que nenhum dos técnicos são cadastrados na rede para acesso ao SISABI e
também que sequer têm conhecimento da existência do “Censo Sanitário”. Apenas o
técnico de nível médio que participou do treinamento em meados de 2002 é que sabia de
sua existência.
Não existe nenhuma divulgação pública, nem mesmo aos profissionais da
DIESP/DSEI e conselhos de saúde indígena, como também nenhum retorno das
informações geradas para as populações das aldeias cadastradas. Situação semelhante diz
respeito a utilização das informações produzidas através do “Censo Sanitário” para apoiar
a tomada de decisões no gerenciamento e planejamento das ações de saneamento e de
assistência à saúde no DSEI.
A utilização das informações produzidas também é um problema facilmente
identificado. Segundo as entrevistas realizadas na DIESP-MA, os dados produzidos no
“Censo Sanitário” não são efetivamente utilizados principalmente pela falta de atualização
dos mesmos. Como exemplo, tem-se o dado gerado referente ao número de aldeias com
sistemas de abastecimento, que o “Censo” informou, no final de 2004, o número de 56
aldeias , mas segundo os relatórios anuais da DIESP, 79 aldeias do DSEI possuíam sistema
de abastecimento no final desse ano, o que vem a confirmar a necessidade de atualização
dos dados presentes no “Censo” dentro de uma periodicidade.
Outra limitação, refere-se à informação dos tipos de poços existentes nas
aldeias, se profundos, raros, amazonas, ou do usualmente denominado “poço cacimbão”
no Estado do Maranhão. No item “abastecimento de água”, a designação dada no sistema é
apenas “poço” para quaisquer dos tipos de poços existentes.
Verifica-se ainda, no formulário do “Censo”, a impossibilidade de precisar em
quais aldeias a FUNASA construiu módulos sanitários, pois o número é informado de
forma geral, não sendo identificados qual o órgão executor e o ano de construção,
diferentemente dos sistemas de abastecimento de água.
30

Para se ter acesso às bases de dados dos sistemas de informação da Rede FUNASA, faz-se necessário

realizar cadastramento do usuário através do preenchimento de ficha específica, que deve ser encaminhada
oficialmente ao nível central, pelas Coordenações Regionais da FUNASA ou outras entidades públicas que
solicitem oficialmente o acesso à base de dados. Esse acesso é liberado após autorização do nível central da
FUNASA. Ressalta-se que esse trâmite burocrático deve ser obedecido tanto para o abastecimento quanto
para o acesso aos registros.
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São oferecidas duas opções de acesso às informações na tela inicial do módulo
“Censo Sanitário”,via Internet (Figura 3.1): Consulta e Relatórios (Quantitativos ou
Gerenciais). Na opção Consulta, é fornecida a data do preenchimento e situação de
conclusão do “Censo” por aldeia. A partir deste preenchimento, pode-se ter acesso, através
de links, a todos os formulários preenchidos para cada aldeia e consolidados por DSEI,
município, pólo, pólo-base ou aldeia .

Figura 3.1- SISABI em meio eletrônico31 - Tela inicial do sistema após digitação do endereço
http://sis.funasa.gov.br/sisabi

Informar “login” do
usuário e senha

.

Na opção Relatórios pode-se ter acesso a dois consolidados: Relatórios
Gerenciais e Relatórios Quantitativos. Em Relatórios Gerenciais são fornecidas
informações consolidadas para todo o DSEI e compreende as seguintes: número de aldeias
com sistema de abastecimento de água; número de aldeias em que o sistema de
abastecimento está funcionando e o número de aldeias que o sistema não funciona; número
de aldeias que possuem sistema sem rede de distribuição; número de aldeias com
esgotamento sanitário e com energia gerador. Também é fornecido o quantitativo de
aldeias conforme as necessidades de: implantação de sistemas de abastecimento de água;
desinfecção através de cloro no sistema; melhorias no sistema; implantação de módulos
sanitários; melhoria relativa ao lixo; educação em saúde em relação à água, utilização de
privadas, animais domésticos e lixo; AISAN, construção de posto de saúde; tipos de
energia e o consolidado por DSEI .
Uma limitação a ser vista é a impossibilidade de obter-se consolidados, seja
pelo Relatório Gerencial ou Quantitativo, por etnia, apesar do formulário do “Censo”
solicitar essa informação e o dado ser preenchido por aldeia. Para se obter tais
consolidados, é preciso consultar todos os formulários existentes, caso seja um usuário sem
o conhecimento prévio da localização das etnias no distrito, o que torna o procedimento
31

O módulo SISÁGUA, que faz parte do SISABI, é acessível pelo endereço http://sis.funasa.gov.br/sisagua
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extremamente exaustivo, ao tomarmos como exemplo a etnia Tenethehara (Guajajara),
com 101 aldeias das 110 já cadastradas e a considerável dispersão das comunidades no
território distrital.
As variáveis geradas através do Relatório Quantitativo são consolidadas
conforme a escolha da unidade de análise possível, se aldeia, pólo-base ou distrito. É
importante assinalar que nos relatórios quantitativos o sistema não fornece um tratamento
de dados capaz de gerar indicadores. Desta forma, para obtenção de indicadores,
utilizando-se a informática, é preciso transpor os dados para outros aplicativos e tratá-los
em seguida para construção de indicadores (ver Relatório Quantitativo gerado pelo
SISABI – Anexos, pg. 175 a 176).
O Relatório Gerencial difere do relatório quantitativo no aspecto de
apresentação das necessidades de modo geral, relativas aos sistemas de abastecimento,
implantação de melhorias sanitárias, destino do lixo, educação em saúde, acesso à energia,
construção de postos de saúde e contratação de AISAN (ver Relatório Gerencial gerado
pelo SISABI - Anexos, pg. 178).
Alguns indicadores possíveis de serem extraídos da base de dados do “Censo”
dizem respeito a proporções que representam os quantitativos apresentados para cada item
do cadastro, ou a construção de índice ou coeficiente de abrangência, com base no número
total de aldeias ou de domicílios do distrito32. Pode-se considerar, que uma possibilidade
segura de geração de dados do “Censo” é a manipulação manual das fichas para se
conhecer a situação em cada aldeia. Esse procedimento permite o conhecimento dos dados
obtidos na coleta dos dados o que nos permite melhor visualizar as possibilidades e os
limites de obtenção de informações de saneamento.

32

Consideram-se “proporções” e “índice ou coeficiente” no presente estudo, conforme a definição de

Palmeira (2000) que define como “(...)quocientes que expressam a parcela dos eventos que possui um certo
atributo ou característica específica – o numerador – em relação ao total de eventos da mesma natureza
ocorridos na população e no período considerados, o denominador(...)”. Os índices ou coeficientes, segundo
o mesmo autor, “(...) são quocientes em que o número absoluto de eventos ocorridos em uma população
específica, durante um determinado período – o numerador – é ponderado pelo total de eventos da mesma
espécie teoricamente possíveis, o denominador (...)”(Palmeira, 2000: 147 ).
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3.3 Descrição das condições de saneamento nas aldeias Timbira segundo o SISABI
Para melhor observação dos dados gerados pelo formulário do “Censo”,
enfocou-se as aldeias do grupo Timbira como possibilidade da produção de informações
sobre as condições sanitárias, observando-se a produção de dados, variáveis e os possíveis
indicadores a serem construídos. Desta forma, elaborou-se um exercício de utilização dos
dados do “Censo” para descrição das condições de saneamento das aldeias Timbira.
Primeiramente, construiu-se um quadro síntese dos dados registrados nos formulários
dessas aldeias, separando-os segundo os aspectos: “Cadastramento das Aldeias e
Caracterização Geral”, “Características dos Domicílios da Aldeia”, “Fontes de Água
para Consumo Humano Doméstico”, “Sistemas de Abastecimento de Água”, Destino dos
Dejetos”, “Sistema de Transporte e Comunicação” e “Atividades Econômicas” (Quadro 1
– Apêndice 2, pg. 159 a 161).

Cadastramento das aldeias e caracterização geral
Das 11 aldeias Timbira existentes, nove estão cadastradas. O cadastro das
aldeias começou a ser realizado a partir de 2002 e o número de cadastrados por ano
obedeceu a seguinte distribuição (MS/FUNASA, 2004f):
 Ano de 2002: 4 (três) cadastros ( aldeias São José, Raízes, Escalvado e
Porquinhos);
 Ano de 2003: 4 (quatro) cadastros ( aldeias Governador, Raízes,
Geralda, Sibirino e Toco Preto);
 Ano de 2004: 1 (um) cadastro (aldeia Rubiácea).
Desses cadastros, um erro foi observado, no ano de 2002, referente à aldeia
Raízes, decorrente de abastecimento eletrônico inadequado.
Pelos cadastros, verifica-se que a população das aldeias Timbira é bastante
diversa, com aldeias de adensamento populacional considerável, como Escalvado (970
habitantes) e Porquinhos (490 habitantes), em relação às demais aldeias do DSEI-MA.
Existindo ainda, as aldeias com população abaixo de 100 habitantes, onde se situam as
aldeias Raízes (80), Geralda (39), Sibirino (54) e Toco Preto (62) (Quadro 4.1).
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Quadro 4.1- Distribuição da população indígena Timbira do Maranhão segundo etnias, municípios,
aldeias e população, 2004.
Etnias
PUKOBIÊ

Município
AMARANTE

Aldeias
GOVERNADOR

PUKOBIÊ

AMARANTE
FERNANDO
FALCAO
FERNANDO
FALCAO
MONTES ALTOS
MONTES ALTOS
ITAIPAVA DO
GRAJAU
ITAIPAVA DO
GRAJAU
ITAIPAVA DO
GRAJAU
4

RUBIACEA

234

ESCALVADO

970

PORQUINHOS
RAIZES
SÃO JOSÉ

490
80
622

RAMKOKAMEKRA
APANIEKRA
KRIKATI
KRIKATI
KRAPUNKATYJÊ
KRAPUNKATYJÊ
KRAPUNKATYJÊ
Total

População
198

GERALDA

39

SIBIRINO

37

TOCO PRETO
12

22
2.692

Fonte: elaboração própria a partir dos dados do SISABI, http://sis.funasa.gov.br/ sisabi, em 23/12/2004
(MS/FUNASA, 2004f).

A dispersão dentro do território é uma outra característica das aldeias Timbira
observável nos formulários do “Censo”, presentes nos municípios de Fernando Falcão
(Escalvado e Porquinhos), Montes Altos (São José), Amarante (Governador) e Itaipava do
Grajaú (Geralda, Sibirino e Toco Preto). No entanto, pelos formulários não é possível se
verificar as distâncias existentes entre as aldeias, apenas com a visualização do mapa das
terras indígenas do Maranhão, não disponível no “Censo”, é possível ter-se uma idéia da
dispersão dessas populações e da sua localização dentro do distrito, como também a
localização das aldeias nas Terras Indígenas (Figura 4.1).
A informação sobre a proximidade que as aldeias têm dos centros urbanos
também não é informada pelo “Censo”, apenas as condições de acesso, que segundo os
formulários é terrestre para todas as aldeias.
Em todas as aldeias existe um tipo de infraestrutura de serviços públicos e
comunitários, compostos basicamente de:
 Posto de Saúde: existente em 5 (cinco) aldeias (São José, Raízes, Toco
Preto, Escalvado e Porquinhos);
 Posto da FUNAI: presente em 5 (cinco) aldeias (Governador, São José,
Rubiácea, Escalvado e Porquinhos);
 Escola: presentes em todas as aldeias cadastradas.
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A disponibilidade de energia elétrica é bastante restrita, presente somente nas
aldeias de São José e Raízes. As aldeias Gonvernador, Rubiácea, Escalvado e Porquinhos
possuem energia de gerador a diesel, já as aldeias Gonvernador e Rubiácea possuem
energia solar. Nas entrevistas realizadas na DIESP, foi esclarecido que as aldeias apontadas
com energia a diesel, só dispõem deste tipo de energia para “bombeamento” dos sistemas
de abastecimento de água implantados. Situação semelhante foi observada nas aldeias
apontadas com disponibilidade de energia solar, utilizada para o estabelecimento de
comunicação nos rádios transceptores das aldeias.
Figura 4.1 : Mapa esquemático do estado do Maranhão, destaque para Terras Indígenas Timbira,
2004

3
1
2

5

4

1 Terra Indígena Governador
2 Terra Indígena Krikati
3 Terra Indígena Geralda e
Toco Preto
4 Terra Indígena Porquinhos
5 Terra Indígena Kanela

Fonte: Desenho elaborado a partir de imagem de satélite do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) 2004.

90

Características das habitações
É apresentado o quantitativo de habitações segundo os tipos de materiais
empregados nas paredes, piso e telhado, ou seja, se o domicílio possui parede de taipa,
palha, tijolo, pau-a-pique, pré-moldado, entre outros materiais. Desse modo, obteve-se a
informação que os domicílios das aldeias Timbira não possuem em sua maioria
revestimento sem reboco, representando 93% (344) dos 402 domicílios das aldeias
cadastradas. Nas paredes, a predominância de materiais é a taipa ou barro, com 77% (310)
dos domicílios, e nos pisos, o chão batido é o tipo de material mais utilizado, atingindo 97
% (371) dos materiais disponíveis. Nos telhados dos domicílios tem-se a palha ou sapé o
material mais utilizado, com 79 % (317) e a telha de barro fazia parte da cobertura de 18%
(72) dos domicílios (MS/FUNASA, 2004f).
Pelos dados dos cadastros não é possível conhecer o quantitativo de domicílios
que utiliza a combinação de tipos diversos de materiais nas paredes e pisos, como adobe e
palha, tijolo e palha, pau-a-pique e tijolo, entre outras combinações. É apenas informado o
número de domicílios que possuem o material de forma geral.

Fontes de Água disponíveis para consumo humano
De modo geral, as fontes de água superficiais, como rios, lagos, açudes,
ribeirões e igarapés, estão presentes em todas as aldeias Timbira cadastradas e apontadas
como utilizadas pela população principalmente nos banhos diários. A água encanada,
quando existente, foi apontada como preferencial para beber e cozinhar.
As fontes subterrâneas (poços) foram apontadas nas aldeias Governador, São
José, Raízes, Rubiácea, Escalvado e Porquinhos. No entanto, o formulário do “Censo” não
aponta os tipos de “poços” existentes e se a população local faz uso dessa fonte de
abastecimento, conforme já apontado no Capítulo III, item 3.2, pg. 84.
Uma limitação a ser considerada diz respeito à localização das fontes de água
existentes, se a montante ou jusante de sua nascente, e também sobre as condições do
entorno dessas fontes, se servem como receptoras de efluentes de fontes de contaminação
biológica ou química, provenientes de fábricas, indústrias, garimpos, esgotos dos
municípios, entre outras fontes poluidoras. A degradação das margens dos rios é outro
aspecto importante a ser apontado, principalmente pelo desmatamento causado pelas
madeireiras e indústrias de carvão, comuns em quase todo interior do Estado.
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Sistema de Abastecimento de Água
De acordo com os cadastros, as aldeias Timbira cadastradas Escalvado,
Porquinhos, Rubiácea, Governador, Raízes e São José possuíam sistema de abastecimento
de água (SAA), composto por captação subterrânea através de poços, reservatório elevado
em fibra (Escalvado, Porquinhos, Rubiácea, Governador, Raízes e São José) e reservatório
em cimento amianto (Governador), elevação mecânica da água dos poços (recalque) feito
por bomba submersa ou compressor de ar, rede de distribuição de água e ligações
domiciliares. Em todos os SAA implantados não há nenhum tipo de tratamento da água
antes do consumo da população (MS/FUNASA, 2004f), informação comprovada através
dos relatórios da URCQA.
Segundo os formulários do “Censo”, esses SAA foram construídos por
instituições diversas em anos distintos:
 FUNAI: construiu o SAA da aldeia Porquinhos (1986) e Rubiácea
(1993);
 FUNASA: construiu o SAA da aldeia Escalvado (2000) e Raízes
(2004);
 Outras Instituições (o “Censo” não especifica o nome destas
instituições): construíram os SAA de São José (1982) e Governador
(1981).
O atendimento aos domicílios com abastecimento de água tem significativa
abrangência, pois 94% (382) dos domicílios possuem água encanada “dentro de casa”
(descrição conforme o formulário do Censo, grifo meu). O tratamento domiciliar através de
filtros de barro atende a apenas 4% (15) dos domicílios e a reserva domiciliar de água
atinge a 6% (23) destes, mas o hábito de ferver ou clorar a água de beber não foi apontado
em nenhuma das aldeias. Destaca-se que, foram realizadas correções nas informações
colhidas nos formulários correspondentes às aldeias Escalvado e Porquinhos. Essas
atualizações foram possíveis após a realização da observação de campo nas aldeias.
Através da manipulação dos formulários das aldeias, é possível saber em quais
aldeias existe intermitência no sistema de abastecimento (ocorrência de falta de água),
como também sobre o uso de “carro pipa, cacimbas, mina/nascente ou outras fontes”
(descrição conforme o formulário do “Censo”, grifo meu). Assim, conforme os
formulários, a única aldeia Timbira que apresenta esse tipo de problema é Escalvado. Na
aldeia São José, afirmou-se utilizar água de “cacimba” caso o SAA não forneça água. Nas
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demais aldeias, o uso de “outras fontes” foi apresentado como solução a possível falta de
água. Pelo formulário do “Censo” não é possível saber quais fontes estão inclusas dentro
da opção “outras fontes”.
Os cadastros das aldeias Timbira informam que as ligações com água encanada
estão presentes em 94% (361) dos 382 domicílios. Observa-se ainda, que poucos
domicílios utilizam a água encanada através de lavatório, vaso sanitário, banheiro com
chuveiro, pia de cozinha e tanque de lavar roupa. A distribuição dos tipos de utilização da
água encanada nos domicílios está de acordo com o Quadro 4.2 abaixo:

Quadro 4.2- Distribuição dos tipos de utilização da água encanada nos domicílios das aldeias Timbira
do Estado do Maranhão segundo o “Censo Sanitário” (FUNASA), 2004.
Aldeias

Número de

Ligações

Reservatório

domicílios

domiciliares

domiciliar

Lavatório

Filtros

Vaso

Banheiro com

domiciliares

sanitário

chuveiro

Pia

Tanque
de lavar
roupa

Escalvado

126

126

-

-

5

-

-

-

-

Governador

36

34

7

3

4

5

5

6

5

Raízes

13

13

-

-

-

-

-

-

-

Rubiácea

44

37

12

-

1

1

4

1

-

São José

96

84

4

3

05

03

-

03

3

Porquinhos

67

67

-

-

-

03

-

03

3

TOTAL

382

361

23

6

15

12

9

13

11

Fonte: quadro elaborado a partir dos formulários das aldeias cadastradas no “Censo Sanitário” do SISABI
(http://sis.gov.br/siasi, em 23/12/2004) (MS/FUNASA, 2004f).

Destino dos fezes
A disposição das fezes é feita principalmente nos terrenos próximos às casas.
Nas aldeias de Governador, São José, Escalvado e Porquinhos foram construídas
“privadas” (denominação do formulário do cadastro, grifo meu). É importante ressaltar
que o cadastro não informa o ano de implantação e o órgão executor, como também as
condições construtivas das “privadas” e se há algum tipo de manutenção periódica nestas
construções.
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Destino do Lixo
De acordo com o cadastro, não havia nenhum tipo de coleta organizada para
disposição do lixo produzido nas aldeias e nos domicílios, sendo também observada a
ausência de recipientes para armazenar o lixo doméstico. Em todas as aldeias o lixo é
lançado a céu aberto, próximo às casas, em contato com os animais domésticos. Nos postos
de saúde, o lixo é armazenado em saco plástico, sendo em seguida queimado (São José,
Escalvado e Porquinhos) na própria localidade ou recolhido pela equipe de saúde (Raízes).

Animais domésticos
Dentre as aldeias Timbira, a criação de animais silvestres foi observada apenas
em Governador. Nas demais, a criação é de apenas animais domésticos , como porcos,
galinhas, gatos, cachorros, entre outros. Não é informado se os animais domésticos são
destinados somente a subsistência ou são também comercializados nos municípios.

Sistemas de Comunicação e Atividades Econômicas
Os sistemas de comunicação existentes nas aldeias estão limitados a rádio
transceptor, observado nas aldeias Governador, São José, Raízes, Escalvado e Porquinhos
e o telefone fixo foi instalado em Governador e Raízes.
As “casas de farinha” estão presentes como atividade econômica nas aldeias
Escalvado, Porquinhos e Toco Preto. Nas outras aldeias, são desenvolvidas “outras
atividades” que o “Censo” não especifica.
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CAPÍTULO V – A OBSERVAÇÃO DE CAMPO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
NA ALDEIA TIMBIRA ESCALVADO DO ESTADO DO MARANHÃO
5.1. As ações de saneamento na aldeia Kanela Escalvado
A observação sistemática na aldeia Kanela Escalvado foi realizada nos meses
de julho, outubro, novembro e dezembro do ano de 2004. Nesses momentos, a
permanência do observador na aldeia foi de aproximadamente 5 (cinco) dias, buscando-se
pontuar a observação para um levantamento das condições de saneamento dessas aldeias e
verificando ainda se as informações presentes no cadastro do “Censo” conferem com a
observação realizada.
O exercício de sistematização de dados e informações das aldeias foi construído
inicialmente a partir dos dados secundários, encontrados nas pesquisas e publicações já
produzidos sobre esses grupos étnicos, que serão citados ou referidos na descrição
conforme os itens: população, ocupação da terra indígena e características das aldeias,
características das habitações, infraestrutura comunitária e ações de saneamento
implantadas.

População
Kanela é a designação de dois grupos ou etnias Timbira33: Ramkokamekra
(“homem da terra onde há muito almíscar”) e Apanyekrá (“filho da piranha”), que
habitam o sudeste do Maranhão nas aldeias Escalvado e Porquinhos, respectivamente.
Existem diferenças significativas entre esses grupos, do tronco lingüístico Macro-Jê, mas
que no entanto “estão pautados pelo mesmo repertório cultural” e falam uma língua
semelhante, sendo provável que a designação “Kanela” seja uma referência às longas
Kanelas dos índios e por serem mais altos que seus vizinhos Tenetherara (Guajajara)
(Crocker: 2002 e 2004).
Características físicas e culturais, como a morfologia da aldeia, a língua, o corte
de cabelo, adornos, as pinturas corporais, as corridas com toras, os rituais de passagem, a
forma de organização social e simbólica baseada em princípios dualísticos34, relacionados
33

A denominação Timbira pode estar relacionada à forma como esses grupos étnicos amarram ligas nos pés,

braços e abaixo do joelho e por causa dessa aparência em comum são chamados de “os amarrados” (Melatti,
1999).
34

A organização dualística efetua a divisão dos indivíduos em pares de oposição ou metades. Cruz apud

Melatti (1999) citou que as metades principais dos Ramkokamekra são Kamara e Atïk’makra, metades
correspondentes respectivamente à estação seca, plantas de hábitos diurnos, cor vemelha, lado oeste do pátio,
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aos ciclos da natureza, entre outras similaridades, foram descritas como uma unidade do
povo Timbira (Azanha, 1984; Crocker, 2004; Ladeira, 1982a; Melatti, 1999).
A expansão e a unidade cultural dos grupos Timbira é também discutida por
Azanha (1984), ao afirmar que os grupos Timbira podem ser considerados como unidades
autônomas entre si e em relação ao todo, e que se expressam na capacidade de cada grupo
reproduzir a “Forma Timbira”, ou características comuns entre os grupos, sem se deixar
absorver por outro grupo. Esse fenômeno dar-se através da reprodução autônoma das suas
partes, levando à sua expansão, resultado do processo de diferenciação em que um grupo
se distingue de outro, para reproduzir, à sua maneira, a “Forma Timbira”. Assim, a
expansão dos grupos Timbira se dá através de um modo de convivência onde a guerra e as
cisões grupais são estratégias utilizadas para permanência étnica nos territórios que
habitam ( Azanha, 1984).
Ladeira (1982a) enfatiza que há cerca de 150 a 200 anos atrás, os Timbira eram
caçadores e coletores, semi-nômades, mas que as limitações do território e a escassez da
caça fizeram com que a agricultura tenha surgido como alternativa de subsistência. Por sua
vez, Crocker (2002) apresenta que a introdução de bens comercializáveis na década de 50
entre os Ramkokamekrá, produziu mudanças de valores e o trabalho agrícola ficou voltado
para a obtenção desses bens, favorecendo a riqueza material individual (Ladeira, 1982a;
Crocker, 2004).
Buscando-se acompanhar o crescimento populacional da aldeia Escalvado no
século XX, conforme levantamentos realizados por diferentes estudos, Cruz (1999)
apresenta que a partir de 1933 a população da aldeia apresentou um incremento
populacional, apesar do decréscimo observado entre os anos de 1933 a 1935. Entre os anos
30 e 80 a população sofreu um acréscimo populacional, com incremento na ordem de
139,4%. A partir de 1983 ao ano de 1990, sete anos, observou-se um crescimento reduzido
de 16,1%. A intensificação do aumento populacional foi acelerada entre os anos de 1990 a
1998, oito anos, que acumulou um aumento de 54,9%. Assim, entre as décadas de 30 e 90
pode-se sugerir um incremento populacional na ordem de 333% (Quadro 5.1).

entre outras considerações, e estação chuvosa, plantas e animais de hábitos noturnos e aquáticos, cor preta,
lado oeste do pátio (Cruz, 1999).
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Quadro 5.1- População da aldeia Kanela Escalvado no Estado do Maranhão, a partir de 1933,
segundo fontes diversas, 1993-1998.
ANO

1933

1935

1936

1983

1990

1998

População/

298

265

300

718

833

1.298

Fonte

(Nimuendajú)

(Nimuendajú)

(Nimuendajú)

(Coelho, 1987)

( Revista Povos Indígenas do

(FUNAI, 1998)

Brasil, 1991)

Fonte: elaboração própria, com base nos dados apresentados por Nimuendajú, Coelho, Revista Povos
Indígenas do Brasil e FUNAI apud Cruz (1999:70).

Em 2004, a aldeia Escalvado possuía uma população aproximada de 2.000
habitantes, conforme dados da Administração da FUNAI/ Núcleo Kanela de Barra do
Corda-MA. A Associação Carlo Ubbiali e EKOS- Instituto para a Justiça e a Eqüidade,
entidade que atua no Estado em área indígena, projetaram com o Instituto Sócioambiental
(ISA), uma população para Escalvado de 2.058 habitantes para o ano de 2001 (ISA,
2004b). Os informantes das aldeias e a equipe de saúde que atua na área, afirmam que
Escalvado possuía em 2004 mais de 1.600 habitantes e Porquinhos mais de 600 habitantes.
No entanto, todos esses dados divergem dos dados demográficos apresentados
pela FUNASA através do SISABI, que apontou para aldeia Escalvado 970 habitantes e
para aldeia Porquinhos 490 habitantes (http://sis.funasa.gov.br, acesso em 23/12/2004)
(MS/FUNASA, 2004j). De qualquer forma, a aldeia Escalvado constitui-se a maior aldeia
do DSEI-Maranhão em número de habitantes e Porquinhos encontra-se entre as maiores
aldeias.
Tomando-se como base os dados populacionais e de dimensão das terras
indígenas dos Kanela divulgados pela FUNAI/Barra do Corda/Núcleo Kanela para o ano
de 2004, a densidade demográfica da aldeia Escalvado é de 1 habitante para cada 62
hectares.
O trânsito constante de indígenas para as cidades de Barra do Corda e Fernando
Falcão é outro aspecto observado no dia-a-dia na aldeia, sendo principalmente motivado
pela necessidade de recebimento de aposentadorias e outros benefícios concedidos pelo
governo (como o programa Bolsa Escola), salários pagos pela FUNASA aos Agentes
Indígenas de Saúde e Saneamento, salários dos servidores da FUNAI, compra de gêneros
alimentícios, utensílios domésticos, entre outras necessidades.
Um dado a ser considerado, é que as famílias que possuem filhos que estudam
nas Escolas das aldeias, permanecem mais tempo em Escalvado, devido a essa
necessidade, indo a roça eventualmente para colheita de algumas frutas e legumes. Existem

97
também estudantes indígenas que residem em Barra do Corda e Fernando Falcão, com a
finalidade de concluírem o ensino fundamental e médio, que não são oferecidos nas escolas
das aldeias.

Ocupação da terra indígena e características das aldeias
Um aspecto importante de similaridade entre os Timbira está na morfologia da
aldeia, que é bem característica, com as habitações (“casas”) dispostas ao redor de um
círculo, ou pátio (càà). Em um círculo maior, chamado de periferia, formado em torno do
pátio, estão dispostas as casas, ligadas através de um de um caminho denominado
“kricapé”. Cada casa possui um caminho, de igual distância, para o pátio (chamado de càà
ma-pry). O pátio é um espaço “masculino”, onde os homens se reúnem com os
“governadores”, para discutirem as atividades e decisões políticas da aldeia; em oposição,
temos a periferia, lugar essencialmente “feminino”, da vida privada e das atividades de
subsistência (Azanha & Ladeira, 1988; Ladeira, 1982a).
Como não foi possível obter uma foto da própria aldeia Escalvado capaz de
permitir uma melhor visualização dessas denominações e divisões, apresenta-se foto
abaixo da aldeia Timbira Krahô da Pedra Branca (TO) que oferece essas condições, onde
se pode perceber, conforme indicações, a divisão do espaço tradicional típico de uma
aldeia Timbira (Foto 5.1).
Foto 5.1- Divisão do espaço tradicional em uma aldeia Timbira

Kricapé (caminho que
liga as casas)
càà ma-pry (caminho
que leva ao pátio)
Cáá(pátio)

Fonte: Aldeia Krahô da Pedra Branca , foto de Gilberto Azanha (1976) (Ladeira,1982a:22)
(destaque das denominações, grifo meu)

Matta apud Ladeira fez no início da década de oitenta do século XX,
considerações sobre a relevância da distribuição espacial da aldeia, a análise das posições,
dos deslocamentos diários dos indivíduos, da formação das famílias, acrescentando que:

98
(...) Procurar apreender o princípio organizador das aldeias Timbira levou-nos a ver o espaço da
aldeia como um espaço determinado pelo modo como se movimentam as pessoas, e que revela
o modo como estas pessoas se relacionam. A aldeia funciona como um diagrama, onde se
imprimem e se descobrem as relações sociais (...) Neste sentido é que a análise das posições,
dos deslocamentos, do espaço no sentido amplo de uma sociedade, possibilita-nos apreender as
linhas demarcatórias que orientam as relações sociais, e através delas, chegar aos pontos de
articulação desta sociedade (Matta apud Ladeira, 1982b: 13).

Cabe ressaltar que apesar do adensamento populacional e da maior fixação da
aldeia Escalvado desde os anos 1970, essas características ainda são observadas quando se
visita a aldeia (ver foto 5.2 e “croqui” da aldeia Escalvado em anexo, pg. 179).
O processo de formação e composição das aldeias Timbira merece uma análise
etno-histórica mais aprofundada, mas pode-se afirmar que a “(...) história dos grupos
Timbira é a história da fusão e cisão das aldeias (...)”. Como exemplo, temos a aldeia
Escalvado, dos Ramkokamekra, formada por remanescentes Xààkamekra, Carekatêjê,
Crôrekamekra, grupos incorporados pelos Kapiekran em meados do século XIX (Vidal
apud Ladeira, 1982b:25).
Foto 5.2 – Pátio (“caá”) e seus caminhos (“càà ma-pry”) da aldeia Escalvado em novembro de
2004

Foto: Rosana Viana, novembro de 2004.

Em relação à ocupação histórica do território Kanela, Gomes (2002) e Crocker
(2002) sugerem que o território original dos Kanela seja a nordeste e oeste da atual cidade
de Picos, estado do Piauí, onde teriam sido habitado pelos Kapiekran, ancestrais dos
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Kanela. As frentes de expansão e colonização de gado e da agricultura, os levaram a
embates violentos com as chamadas bandeiras ou milícias locais desde o primeiro contado
no fim do século XVII, culminando com o rendimento desse povo em 1814 às forças
locais. Os remanescentes dos Kapiekran foram autorizados a habitar as terras a noroeste do
seu território original, hoje parte de suas terras demarcadas. Em 1830, esses remanescentes
dos Kapiekran, ocupavam 5% das suas antigas áreas de coleta (Gomes, 2002; Crocker,
2002).
Segundo Crocker (2002), os Apanyekrá foram citados pela primeira vez nos
registros históricos do militar Francisco de Paula Ribeiro em 1810, que sugeriu como local
de habitação desse povo o oeste dos Kapaniekra, ao norte dos rios Itapicuru, baixo
Alpercatas, Parnaíba e Balsas. Essa localização favorecia menos embates com os
proprietários das fazendas instaladas na vizinhança em relação aos Kapiecran.
As aldeias Kanela movimentavam-se com freqüência, nos tempos atuais esse
movimento está prejudicado pelo território demarcado e pela dependência da infraestrutura
instalada pelas instituições governamentais, como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (Azanha & Ladeira, 1988; Ladeira, 1982).
Nesse aspecto, Crocker (2002) discorreu ainda na década de 50, que ocorriam mudanças
periódicas da aldeia Porquinhos e que no início da década de setenta a FUNAI construiu no
local onde hoje se situa a aldeia, a enfermaria e o Posto da FUNAI, o que possibilitou
maior fixação da população (Crocker, 2004).
A aldeia Escalvado, também conhecida como Aldeia do Ponto, fica a 15 km do
município de Fernando Falcão e 120 km do município de Barra do Corda, e tomando-se
como referência o município de São Luís, a distância fica em torno de 400 km. A aldeia
faz parte da Terra Indígena Kanela, de 125.212 hectares e homologada em 1982, e
encontra-se dentro dos limites do município de Fernando Falcão. No limite sul da Terra
Indígena, fica a serra do Alpercatas e a noroeste o rio Corda ( aproximadamente 20 km da
aldeia Escalvado). O acesso é terrestre e durante a estação chuvosa (janeiro a junho) as
estradas ficam em condições de tráfego bastante difíceis. Em viagem à aldeia Escalvado no
mês de outubro de 2004 o trajeto de 120 km ao município de Barra do Corra à aldeia
levou 3(três) horas para ser completado.
Essas informações, colhidas na observação de campo, conferem com os dados
apresentados por Crocker (2002), como também as informações referentes à região onde se
encontram as aldeias Kanela, predominantemente de cerrado, com a presença de pequenos
igarapés na Terra Indígena Kanela e de florestas a norte e oeste da Terra Indígena
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Porquinhos, que também possui o rio Corda com alguns trechos de largura medindo até
oito metros (Crocker, 2004).
Essas condições, proporcionam segundo o mesmo autor, “melhor solo para
agricultura de coivara e maior abundância de peixes, além da caça na floresta e no
cerrado”. Essa condição geográfica e ecológica faz com que os Apanyekra estejam em
condição de isolamento maior que os Ramkokomekrá, pois as florestas ao longo do rio
Corda constitui-se uma barreira entre a cidade de Barra do Corda e Porquinhos, o que
dificulta a construção de uma estrada direta para ligar o município a aldeia. Entretanto, o
acesso a aldeia Escalvado foi facilitado pela construção em 1971 de uma ponte (Crocker,
2004).
As roças das famílias ficam em local diverso da aldeia principal, onde as
famílias se deslocam para o plantio de produtos como a mandioca, arroz, feijão, inhame,
banana, laranja, tabaco, cana-de-açúcar, entre outros itens, permanecendo nesses “setores
de roça” durante seis meses por ano. É importante acrescentar, que mesmo fazendo
moradia nos locais de roça, as famílias mantêm suas casas nas aldeias principais
(Escalvado e Porquinhos), onde retornam principalmente nos momentos de suas festas
anuais.

Características das habitações Kanela
De acordo com os dados colhidos na observação de campo, Escalvado possui
162 domicílios, mas os dados apresentados pela FUNASA/SISABI são divergentes e
informam que existem 105 domicílios em Escalvado.
As habitações Kanela possuem principalmente as paredes construídas em palha,
pau-a-pique e adobe, este feito na própria comunidade, mas é comum encontrar-se
domicílios construídos com diversidade de materiais, conjugando principalmente paredes
de palha com adobe ou palha e taipa. As habitações construídas com paredes de palha estão
sendo substituídas por adobe, comumente rebocadas com uma argamassa de barro, a
perspectiva é a substituição de todas as paredes de palhas por adobe. Segundo os
informantes, essa troca de materiais foi motivada pela a constante ocorrência de incêndio
nas paredes das casas com paredes de palha. A cobertura das habitações é em palha de
babaçu ou inajá, palmeiras comumente encontradas no interior do Estado (Fotos 5.3 a 5.6).
O piso dessas construções são principalmente em “chão batido”, as raras casas em
Escalvado que possuem piso cimentado ou com outro tipo de revestimento correspondem
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normalmente às casas de indígenas que dispõem de renda mensal, seja por emprego
público ou por aposentaria, e podem aplicá-la em melhorias de suas habitações.
As características dessas habitações são bastante semelhantes às casas do meio
rural do Estado (Foto 5.7), a diferença está na quase ausência de divisões internas e de
janelas. Estas quando existem são pequenas aberturas de aproximadamente 0,50 m2
localizada na parede principal do domicílio, voltada para o pátio da aldeia. Nas aldeias
Kanela,

é observada ainda uma dependência de palha, comumente sem paredes, nos

chamados “quintais” das “casas”, que serve de “cozinha” para as mulheres. Esse tipo de
construção também está presente nas residências da população rural, onde as mulheres
lavam seus utensílios domésticos nos chamados “jiraus”.
O domicílio (“casa”) é retangular tendo em média 12m2, nele habitam
aproximadamente 30 pessoas, o que corresponde a duas famílias elementares (pai, mãe e
filhos), que constitui o “grupo doméstico”. A “casa” é da mulher, assim como a roça, que
Azanha e Ladeira (1982a:47) denominam de “locais onde tem lugar às atividades de
geração e procriação dos filhos”. A composição das famílias é apresentada por Ladeira
(1982a), que esclarece as regras de matrimônio e de residência dos Timbira:
“(...) Os homens, ao se casarem, devem residir na casa de sua esposa (residência uroxilocal);
assim, as famílias elementares de uma mesma casa, que constituem o grupo doméstico, são
ligadas pelos laços mãe-filhas. Os grupos domésticos (as casas) constituem unidades de
produção e consumo auto-suficientes e polivalentes do ponto de vista técnico, “capazes de ação
independente”, como diz Matta apud Ladeira (Ladeira,1982a:75).”

A disposição das habitações ou “casas” é organizada conforme as regras de
parentesco, que possibilita a formação dos segmentos residenciais (ou linhas), que ligam ao
pátio da aldeia (càà). Assim, quando uma família elementar já possui filhas em condições
de casar, sua casa será construída ao lado da sua mãe, em direção ao pátio da aldeia. Como
Azanha & Ladeira (1988:48) e Ladeira (1982b) esclarecem:
“(...) Portanto, numa aldeia Timbira, sempre teremos um linha de casas formada por um grupo
de irmãs, que se ajudam mutuamente na tarefa de sustentação dos seus filhos. E a nomenclatura
e regras de parentesco enfatizam esta solidariedade das irmãs ao determinar que todos nascidos
num mesmo segmento residencial (e numa mesma geração, claro) são chamados e tratados
como “irmãos” (isto é, os filhos de irmãos de mesmo sexo são “irmãos” e não “primos”, como
entre nós; logo, os filhos das irmãs são “filhos” e não sobrinhos). Coerente com estas regras, os
maridos das irmãs são tratados também como “maridos” (e não cunhados), e as relações sexuais
entre eles toleradas. A regra é simples e clara: se as irmãs (ou irmãos) são “iguais” (porque
gerados numa mesma “casa”), então os homens (e mulheres) permitidos a uma (ou um) são
permitidos(as) às demais(...) (Azanha & Ladeira,1988:48) .”
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“(...) A proximidade física, espacial, das pessoas que residem em uma mesma casa é
proporcional a uma unidade que formam no processo produtivo, sendo também indicador desta
unidade. No interior da casa cada família elementar possui um espaço próprio para dormir e
comer. O espaço interior de uma casa é assim repartido entre as famílias elementares que,
durante as refeições, comem separadamente, em grupos distantes uns dos outros, a comida
preparada conjuntamente pelas mulheres e repartida pela mais velha(...)” (Ladeira, 1982b:16)

Foto 5.3- Aspecto de habitação da Escalvado, paredes em taipa e adobe e cobertura em palha

Fotos: Rosana Viana /novembro de 2004.

Foto: Rosana Viana em novembro de 2004.

Foto 5.4 – Habitação em Escalvado em palha e adobe (em construção), novembro de 2004.

Figura ??? – Aspecto de um domicílio em Escalvado com pa
Foto: Rosana Viana em novembro de 2004.
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Foto 5.5 – Aspecto de habitação em Escalvado em adobe, novembro de 2004

Foto??? – Rosana Viana em novembro de 2004.

Foto 5.6 – Aspecto de habitação em Escalvado em palha ( detalhe para a “cozinha” no lado
esquerdo), novembro de 2004

Foto: Rosana Viana, em novembro de 2004
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Foto 5.7 – Aspecto de uma habitação rural do município de Fernando Falcão –MA, em
novembro de 2004

Foto: Rosana Viana, em novembro de 2004

Quando presentes nas aldeias principais, fora dos centros de roça, a
permanência dos habitantes fora do domicílio é maior que no seu interior, sendo o mesmo
utilizado basicamente para dormir, alimentar-se, e nos períodos de convalescença de
doenças e no “resguardo” das mulheres e dos seus maridos após o parto.

Infraestrutura e serviços públicos e comunitários
A infraestrutura comunitária existente em Escalvado consiste em 1 escola de
ensino fundamental, onde 2 professores não indígenas, que residem na aldeia, ministram
aulas durante todo ano, conforme o calendário escolar; 1 Posto da FUNAI, gerenciado por
um Chefe de Posto; 1 Posto de Saúde da FUNASA, administrado através do convênio
celebrado com a FUNASA e a Associação Indígena dos Kanelas (ASKAN) desde 2002.
Neste posto, são oferecidos alguns cuidados básicos de saúde por um Auxiliar
de Enfermagem, com apoio de 5 Agentes Indígenas de Saúde. A escala de permanência do
Auxiliar de Enfermagem na aldeia é de 15 dias, quando é substituído por outro Auxiliar.
Durante o mês, um médico permanece na aldeia durante 4 dias, período de permanência
também obedecido pelo enfermeiro. A aldeia também dispõe de 1 Agente Indígena de
Saneamento.
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As condições físicas do prédio do posto de saúde são precárias, com as
instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas necessitando de reparos urgentes. O prédio foi
construído pela FUNAI no início da década de setenta e desde então não sofreu nenhuma
reforma. Mesmo nessas condições, parte das dependências do prédio é também utilizada
como moradia pelos componentes da equipe de saúde em sua permanência na aldeia. Os
prédios da escola, posto de saúde e posto da FUNAI foram construídos em alvenaria.
A energia elétrica encontra-se disponível em Escalvado a partir de julho de
2004, que abastece as ruas principais, o Posto de Saúde, a Escola e o Posto da FUNAI, no
entanto os domicílios ainda não dispõem de energia elétrica. Um telefone público também
foi instalado em 2004 na aldeia, que também conta com um rádio transceptor no Posto da
FUNAI.

Ações de Saneamento na aldeia
As ações de saneamento desenvolvidas pela FUNASA em Escalvado consistem
em implantação de sistemas de abastecimento de água e módulos sanitários domiciliares. O
sistema de abastecimento de água da aldeia construído em 2000 pela FUNASA. A
concepção desse sistema consiste em poço tubular profundo, rede de distribuição,
reservatório elevado (com base em estrutura metálica e material de fibra de vidro e
capacidade de 11.000 litros) e ligações domiciliares. O “bombeamento” da água
proveniente do poço ao reservatório elevado é realizado através de um compressor de ar
ligado a um motor movido a óleo diesel (Foto 5.8).
O atendimento aos domicílios atinge a 63% (106) em Escalvado. Nesta aldeia,
em 20 domicílios que possuem ligação domiciliar, não ocorre o abastecimento, por
problemas construtivos e de projeto do sistema. Outro entrave identificado é a ocorrência
de vazamentos no reservatório em fibra de vidro, que provoca o escoamento da água
armazenada.
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Figura 5.8- Sistema de abastecimento de água da aldeia Escalvado – reservatório elevado e
“abrigo do compressor”, em novembro de 2004.

Foto: fotos Rosana Viana /novembro de 2004.

Nessas condições, os domicílios são abastecidos com água do sistema
implantado por aproximadamente 1 hora por dia. Como não há reservatórios domiciliares,
algumas famílias armazenam a água em “potes e vasilhas” para beber. Outro entrave
apontado pelos indígenas é a insuficiência da cota de combustível (100 litros de óleo diesel
por mês) fornecida pela FUNASA para funcionamento do sistema de abastecimento de
água implantado, que segundo os sujeitos são insuficientes para atender a aldeia devido ao
problema existente no reservatório elevado.
De acordo com o Agente Indígena de Saneamento da aldeia, a população faz
uso de água encanada principalmente para beber. Para tomar banho, a preferência é pelos
os igarapés presentes em torno das aldeias. Em Escalvado, muitas mulheres quando saíam
nos igarapés após o banho, carregavam baldes e garrafas com água, armazenados em
seguida nos domicílios. O Agente de Saneamento informou que “a água do poço não dá
para o dia todo” e por causa disso estavam levando água dos igarapés para beber (Foto 5.9
a 5.11).
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Foto 5.9 – Mulheres em igarapé da aldeia Escalvado (detalhe para a presença de recipiente
para coleta de água, lado direito), novembro de 2004.

Foto – Rosana Viana, em novembro de 2004.

Figura 5.10- Mulher indígena em Escalvado e criança com “balde de água” após banho em
igarapé, novembro de 2004.

Foto: Rosana Lima Viana, em novembro de 2004.

108
Foto 5.11 – Coleta de água em uma ligação domiciliar em Escalvado, novembro de 2004.

Foto: Rosana Lima Viana, em novembro de 2004.

Os problemas de manutenção do sistema foram relatados pela equipe da UCQA
ainda em 2003, em relatório de campo, onde se destaca o seguinte trecho:
“(...) Aldeia Escalvado (pólo-base de Barra do Corda, grifo meu) Após a inspeção técnica do
sistema, coletamos amostras de água direto do reservatório, por falta de descarga do PT (poço
tubular), coletamos também amostras de água encanada em casa e por muitos outros, para pegar
água de beber, tomar banho e lavar roupas, devido ao agravamento do vazamento ainda
existente no reservatório, que se esvazia logo em seguida ao desligamento do motor, já relatado
no último relatório realizado em 2003 (...) (trecho de relatório de campo da UCQA, em
09/10/2003)” (MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003).
“(...)Aldeia Escalvado (pólo-base de Barra do Corda, grifo meu) – Sugestões e recomendações:
desinfecção completa com produtos a base de cloro dos sistemas de abastecimento, incluindo
PT (poço tubular), reservatórios suspensos e expostos ao chão e da rede hidráulica de
distribuição domiciliar (...) Substituição do reservatório elevado principal da Aldeia Escalvado
por causa de vazamentos, por um outro maior capacidade, pois o existente é insuficiente (...)
Substituição dos equipamentos motor a óleo e compressor por sistema de bomba submersa, pois
na Aldeia já existe energia elétrica(...) Reparos do reservatório da aldeia Porquinhos, que joga
água fora enquanto é abastecido, devido a pressão do compressor e falta de uma curva na
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entrada do reservatório (...) (trecho de relatório de campo da UCQA, em 23/11/2004)”
(MS/FUNASA/CORE/DIESP-MA, 2003).

Para o Programa de Controle da Qualidade da Água, na aldeia Escalvado foram
colhidas 08 amostras para realização de análises físico-químicas e bacteriológicas no ano
de 2003. O resultado das análises bacteriológicas apontou positividade para todas as
amostras colhidas. As análises físico-químicas apresentaram-se dentro dos padrões
estabelecidos pela Portaria MS/FUNASA Nº518 (MS, 2004).
As amostras colhidas em 2004 nas aldeias apresentaram presença de Coliformes
Totais nos poços profundos e presença de Coliformes Fecais nos igarapés presentes em
torno da aldeia, utilizados para banho e coleta de água das famílias, na ocorrência de falta
de água para beber do sistema de abastecimento de água.

Destino dos Dejetos
No ano de 2002, a FUNASA firmou convênio com a ASKAN (Associação
Indígena dos Kanela) para construção de módulos sanitários domiciliares nas aldeias
Kanela Porquinhos e Escalvado, no valor global de R$ 275.697,08. A partir do convênio,
172 (cento e setenta e dois) módulos sanitários foram implantados nas aldeias Kanela, até o
final de 2004, 67 (sessenta e sete) em Porquinhos e 105 em Escalvado. Essas melhorias são
compostas por um módulo sanitário, que dispõe de vaso sanitário e chuveiro, fossa séptica
e sumidouro.
Entretanto, conforme observado em área, esses módulos sanitários estavam com
problemas construtivos, com as constantes quebras das lajes de cobertura do tanque
séptico, sumidouro e caixa de inspeção. Em reunião no pátio da aldeia, constantemente os
homens apresentaram suas reclamações quanto ao problema, assegurando que “as tampas
das fossas quebraram e aí a muriçoca veio para a aldeia”35. Observou-se nas visitas às
aldeias, que o problema ocorre em diversos módulos sanitários devido ao uso de argamassa
inadequada e pela ausência de ferragens, o que ocasiona as constantes quebras das lajes.
Outra constatação observada refere-se ao uso dos módulos para depósito de
materiais e utensílios de cozinha, como panelas e “potes” de água, como também serem
“fechados” para não serem utilizados (Foto 5.12 a 5.14). Sendo constato ainda, em 4
domicílios, o aterramento das fossas sépticas e sumidouro pelas famílias, ao se perguntar o

35

“Muriçoca” no interior do Maranhão quer dizer “mosquito”.
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porquê daquela atitude aos moradores, os mesmos responderam que era para “parar com
as muriçocas dentro de casa”.
Foto 5.12- Módulo sanitário implantado em Escalvado, em novembro de 2004.

Foto: Rosana Lima Viana, em novembro de 2004.

Foto 5.13– Módulo sanitário “fechado” em Escalvado, em novembro de 2004.

Foto: Rosana Lima Viana, em novembro de 2004.
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Foto 5.14 – Caixa de inspeção de módulo sanitário domiciliar em Escalvado com problemas
construtivos, novembro de 2004.

Foto: Rosana Viana, em novembro de 2004.

Segundo o Agente Indígena de Saneamento, suas atividades consistem
basicamente em operar os sistemas de abastecimento das aldeias. As atividades de
manutenção do sistema, como consertos de vazamentos na rede, troca de torneiras
danificadas,

entre

outras

atividades

estabelecidas

pela

FUNASA

como

sua

responsabilidade, não estavam sendo realizadas por “falta de material”( termo utilizado
pelo Agente, grifo meu).
Outro aspecto apontado pelo agente é a supervisão de suas atividades pelo seu
supervisor, que ainda não ocorreu desde a sua capacitação realizada no ano de 2000. Os
instrumentos que fazem parte do “Caderno do Aisan” foram encaminhados “algumas
vezes”, conforme o agente, mas que deixou de encaminhar porque não dispõe de “cópias”
suficientes dos instrumentos para enviar conforme a periodicidade solicitada, e que como
não tinha sido supervisionado, ele deixou de enviar a São Luís os instrumentos.
Durante a permanência em Escalvado, foi ainda observado o AISAN realizando
tratamento domiciliar de água com o uso do hipoclorito de sódio em alguns domicílios,
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mas o mesmo relatou que essa atividade não é desenvolvida constantemente em sua rotina
de trabalho, devido a constante falta de hipoclorito. No momento da distribuição do
produto, o agente conversava com as famílias sobre a sua forma de aplicação nos utensílios
domésticos que armazenavam água.
A AASKAN articulou com a prefeitura de Fernando Falcão e o governo do
Estado, doações que viabilizem melhorias no trabalho dos agentes de saúde e saneamento
atuantes nas aldeias. Em agosto de 2004, conforme a associação, a entidade recebeu como
doação do governo à aldeia Escalvado, 100 filtros de barros que foram distribuídos às
famílias. No mesmo período, a Prefeitura de Fernando Falcão doou bicicletas para serem
utilizadas nas visitas domiciliares dos agentes. O jornal local da entidade noticiou as
doações em 01/07/2004:
“Em conjunto com a Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, a ASSKAN, adquiriu bicicletas
para os Agentes Indígenas de Saúde – AIS, oferecendo melhores condições de trabalho, e em
conseqüência melhor assistência à saúde das comunidades (Jornal ASSKAN em Ação, Volume
01, Edição 001/04, Barra do Corda, em 01/07/2004)”.(ASSKAN, 2004).
“Foram doados pelo Estado, 100 filtros de água para a comunidade do Escalvado,uma
reivindicação de lideranças da aldeia (Jornal ASSKAN em Ação, Volume 01, Edição 001/04,
Barra do Corda, em 01/07/2004)” (ASSKAN, 2004).

As atividades de educação em saúde realizadas pelos demais integrantes das
equipes de saúde, que envolvem também a prevenção das doenças relacionadas ao
saneamento inadequado, consistem em instruções dadas aos pacientes sobre hábitos de
higiene nos domicílios. Em algumas oportunidades, que o médico e o enfermeiro vão às
aldeias, são realizadas palestras sobre a prevenção dessas doenças, entre outras doenças
infecciosas.
Ressalta-se que as instruções e as palestras são realizadas por iniciativa dos
profissionais, de acordo com a necessidade verificada em área. Assim, a atividade de
educação em saúde ainda não é uma atividade planejada pelo DSEI, onde se contemplem
treinamentos específicos e orientações pedagógicas e antropológicas às equipes para
abordagem mais adequada à população.
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III. DISCUSSÃO E RECOMENDAÇÕES

A proposta de avaliação do SISABI, veio com a compreensão de que a partir de
um exercício crítico do processo de produção de um sistema de informação de saneamento,
a pesquisa pudesse contribuir para abrir um espaço de discussão específico de como as
ações de saneamento em área indígena estão sendo direcionadas e quais as alternativas que
podem ser visualizadas para direcionamento dessas ações.
Neste contexto, a compreensão da produção das informações de saneamento foi
entendida como um importante atributo para a identificação dos problemas no nível local e
dos recursos disponíveis no âmbito institucional para resolvê-los. É na realidade, entender
a informação como suporte de gerenciamento do nível local e do uso destas para planejar,
acompanhar, avaliar as atividades e “retroalimentar” o processo decisório dentro de um
Distrito Sanitário (Villarosa & Tasca, 1999).
Assim, procurou-se um trajeto metodológico, que buscasse as informações de
saneamento e explorasse a produção de dados do SISABI. Na primeira etapa, foi
apresentada a estrutura onde o sistema foi concebido, a própria FUNASA, descrevendo as
diretrizes e normas criadas pelo órgão para regular a sua atuação em área indígena. Nessa
etapa, foi apresentado o DSEI-MA como estudo da estrutura do órgão nas suas
Coordenações Regionais, apresentando os diversos aspectos gerenciais, como a
disponibilidade de recursos humanos e financeiros, a opção tecnológica e a
operacionalização das ações nas aldeias, entre outros aspectos, coletando-se ainda,
informações de saneamento disponíveis na DIESP-MA.
A concepção do SISABI foi estudada na segunda etapa metodológica, onde a
descrição do “sistema” foi construída, apontando os seus limites e possibilidades a partir de
sua dinâmica de funcionamento. Como forma de exercitar essa dinâmica extraiu-se as
informações disponíveis no SISABI relativas a família Timbira, presente no DSEI-MA,
confrontando-as com as informações coletadas na DIESP/DSEI-MA através de entrevistas
e levantamento documental. A observação de campo realizada na aldeia Timbira Escalvado
foi realizada como forma de aproximação da unidade de análise do SISABI (aldeia), para
que através da presença do pesquisador em sua unidade de análise, pudessem ser
visualizados outros meios de gerar informações de saneamento das aldeias e, também, que
os entraves que pudessem existir nas informações geradas pelo “sistema” fossem
observados.
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O contexto de inserção do SISABI
Em

primeira

análise,

pode-se

considerar

que

a

FUNASA,

com

aproximadamente seis anos de responsabilidade integral sobre as ações de saúde indígena,
detêm ainda reduzida experiência com populações indígenas. Para organizar os serviços e
ações de saneamento o órgão procurou construir diretrizes, normas, adaptar programas,
com a finalidade de direcionar essas ações. Foram resultados desse esforço institucional, as
Diretrizes para Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde, Água, Esgotamento
Sanitário e Melhorias Sanitárias em Áreas Indígenas (2001), o Programa do Agente
Indígena de Saneamento (1999), o Programa de Controle da Qualidade da Água em Áreas
Indígenas (2001) e a criação do SISABI (2002).
Entretanto, dentro de sua estrutura organizacional, pode-se considerar que a
FUNASA procurou espaço para as ações de saneamento em área indígena, buscando
conjugar com as suas outras atividades que desenvolve em área não-indígena, no nível de
cada Coordenação Regional. Tal estrutura, não leva em consideração que as ações de
saneamento devem ser desenvolvidas nos DSEIs, no âmbito das ações de saúde indígena,
visto que o saneamento é uma ação de promoção à saúde, como preconiza a I, II e III
Conferências de Saúde Indígena, a Lei 9.836 (1999) e a Política Nacional de Saúde
Indígena (2002). Não se trata simplesmente de modificar o regimento interno do órgão, é
também fazer com que as ações de saneamento possam ser concebidas e incorporadas
como parte das ações integrais de saúde de um DSEI, e para que isso aconteça é preciso
que sejam pensadas e gerenciadas dentro do distrito sanitário.
Desta forma, entende-se aqui que o distanciamento que ocorre entre as ações
de saneamento e as ações consideradas de “saúde” é reflexo da estrutura da FUNASA
existente, que traz como conseqüências à necessidade de recursos humanos qualificados
para o trabalho com populações etnicamente diferenciadas, a reprodução das mesmas
tecnologias empregadas nas obras de saneamento em área não-indígena e a focalização das
ações de saneamento ambiental nas obras físicas de sistemas simplificados de
abastecimento de água, em primeiro plano, e na construção de módulos sanitários
domiciliares. As ações de coleta e destino dos resíduos sólidos (lixo), educação em saúde e
condições habitacionais, além de outros programas desenvolvidos pela FUNASA, em área
não-indígena, ainda não foram adaptados e efetivados e área indígena, que poderiam
propiciar uma organização de serviços de saneamento que envolvesse diversas ações.
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Essa problemática é vivenciada nos distritos e no DSEI-MA foi apontada por
Cruz (2003), em pesquisa desenvolvida no distrito em seus momentos iniciais, que assim
relata:
“A responsabilidade pelo sistema e serviços de saneamento em áreas indígenas, por exemplo,
cabia à Coordenação Regional da FUNASA-MA, sendo realizado por setor específico. Assim,
todas as atividades relativas ao sistema de abastecimento de água (perfuração de poços,
distribuição de águas para as residências da aldeia, etc.) eram de responsabilidade do setor de
saneamento desta Coordenação que também atendia a população não-indígena, planejando suas
atividades de acordo com as demandas e normas internas (Cruz, 2003:103).”

Existem ainda, programas que se encontram em desenvolvimento, mas que
ainda não dispõe de condições estruturais adequadas nos DSEIs para o seu funcionamento,
como o Programa de Controle da Qualidade da Água e o Programa do AISAN. Como
exemplo, tem-se a situação apresentada no DSEI-MA, onde o Programa de Controle da
Qualidade da Água enfrenta as dificuldades de organizar em cada pólo-base uma estrutura
mínima para realizações das coletas e análises periódicas preconizadas na Portaria
MS/FUNASA Nº518 (2004) (MS, 2004) (ver Capítulo II, item 2.13., pg. 74).
Em relação ao Programa do AISAN, diversas propostas podem ser pensadas
para implementar o programa, mas entende-se que a implantação de um processo de
avaliação que considere os seguintes aspectos da atuação profissional do agente,
essencialmente centrada na operacionalização dos sistemas de abastecimento, pode ser o
ponto de partida (ver recomendações, pg. 127).
A atuação da FUNASA, nas ações de saneamento, é problematizada pelo
próprio órgão no documento denominado “Programa de Capacitação dos Agentes
Indígenas de Saneamento-Orientações Metodológicas” (MS/FUNASA, 2003c:1-2), sendo
abordado os seguintes aspectos quanto às ações de saneamento em área indígena: “(...) os
principais problemas dos projetos de saneamento básico nas áreas indígenas são a
operação e manutenção dos sistemas de abastecimento, a promoção do processo de
educação em saúde e a disponibilidade destas tecnologias alheias ao cotidiano dos povos
indígenas – quer pela sua inadequação ou, até mesmo, pela utilização, devido ao seu não
envolvimento no projeto(...)”.
Os problemas de manutenção das obras de saneamento implantadas, que na
realidade são realizados somente nos sistemas simplificados de abastecimento de água,
decorrem principalmente da escassez de recursos humanos para realização da atividade. As
dificuldades enfrentadas pelos AISAN nessa atividade são notórias, que vai desde a
carência de materiais para os concertos no sistema que sabem realizar a demora de
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atendimento às suas solicitações quando encaminham a FUNASA, o que faz com que
freqüentemente sejam “cobrados”, pela população local, para darem soluções aos
problemas de manutenção.
Na FUNASA/DIESP-MA, diversos documentos relatam os problemas de
manutenção dos SAA, e a situação de “crise” que é formada pela demora de atendimento
às aldeias. No entanto, o quadro mais preocupante formado diz respeito às conseqüências
na qualidade da água fornecida pelos SAA por falta de manutenção e tratamento adequado,
o que leva a população a consumir água fora dos padrões nos SAA e a utilizar outras fontes
de abastecimento inadequadas, como os poços tipo “cacimbão” e os igarapés
contaminados por coliformes totais e fecais.
As tecnologias utilizadas em área indígena também são discutidas no
documento citado, que considera que o processo de aprender, pensar e conhecer na
educação em saúde para a população indígena é baseado nas variáveis “assimilação” e
“processos culturais”. Desta forma a assimilação é atingida através da manipulação e
utilização da tecnologia e da observação da obra de saneamento implantada pela população
das aldeias (MS/FUNASA, 2003c).”
Por sua vez, os processos culturais são descritos como fator preponderante para
a atividade, e que
“...é importante considerar como cada etnia, aldeia ou comunidade concebe o seu próprio
corpo; a relação entre saúde e doença, meio ambiente, modo de viver e trabalhar; e a relação
que tem com água de chuva, do rio, açude ou lago, e também com a água subterrânea
(FUNASA, 2003c:2)”.

O reconhecimento institucional do emprego de tecnologias que não fazem parte
da realidade de determinados povos é fator positivo, mas a realidade dessas ações na área
indígena, a tomar-se como exemplo o DSEI-MA, é contrária a suas disposições
documentais. A preponderância dos denominados processos de “assimilação” em
detrimento dos “processos culturais”, cabe estudos mais específicos, mas a adoção das
mesmas tecnologias próprias do histórico institucional do órgão, para a pluralidade étnica
do Estado que possui povos com diferentes condições de contato e realidades culturais
diversas, é evidente nas aldeias.
Esses registros valem para o entendimento da importância da dimensão cultural
na escolha da tecnologia a ser empregada nas aldeias e na participação comunitária das
populações envolvidas, sobretudo no trabalho com populações etnicamente diferenciadas.
Como ilustração ainda, têm-se a divisão e a extinção de aldeias entre os Tenethehara, fato
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muito comum, principalmente pelas divisões políticas internas dentro das aldeias (Zannoni,
1999). Essa constatação é importante ser observada, pois em determinadas aldeias onde
obras de saneamento são construídas, as comunidades podem deixam de existir ou
dividirem-se, conforme a situação política local36. Entre os Awá-Guajá, por exemplo, as
migrações populacionais são constantes, conforme as necessidades de subsistência do
grupo, o que deve ser encarado como informação importante na implantação de obras
(ISA, 2004c).
Em ensaio não publicado, produzido por Alba Figueroa em 1998, são
levantadas considerações sobre a temática ao descrever as relações míticas dos SateréMawé, povo Tupi-Guarani que habita o Baixo Rio Amazonas, com as águas subterrâneas e
superficiais, elucidando que na cosmologia do povo “os bichos do fundo” representados
simbolicamente por cobras mitológicas que habitam os rios, poderão influir para a forte
adesão aos sistemas de abastecimento com água subterrânea (Figueroa, 1998). Assim,
“...não só se procuraria suprir às necessidades de consumo alimentar, mas provavelmente as de
banho, lavar roupa e para o próprio lazer das crianças. A população estaria equipada para evitar
a ida ao rio por medo das cobras (Figueroa, 1998:5 )”.

Em estudo entre os Xakriabá em Minas Gerais, Pena (2004) analisa a
apropriação e resistência de tecnologias exógenas de saneamento implantadas na área
desse povo, expondo que dentre os poços tubulares profundos perfurados pela FUNASA,
somente um foi motivo de resistência por parte da população, atribuída a relação mística
com a nascente e olhos d´água, protegidos segundo o autor por um ser encantado chamado
de “Dona”, que os impede de utilizar essas fontes.
No mesmo estudo, o uso das melhorias sanitárias implantadas também não foi
motivo de resistências, com apenas 1 dos poços não sendo utilizado, dentre os 14
(quatorze) implantados. Mas o autor salienta que 7 (sete) famílias não utilizam os módulos
integralmente, por terem resistências em utilizar o vaso sanitário. A apropriação da
tecnologia pela população foi considerada de forma parcial, pois os módulos sanitários são
usados para outros fins, como lavar roupa, tomar banho, lavar as mãos (Pena, 2004). Leal
apud Pena (2004) traz resultados diversos, pois constatou que as melhorias domiciliares
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Zannoni (1999) considerou que o conflito dos Tenetherara não se manifesta só com a sociedade não

indígena, mas também entre eles mesmos. O conflito se manifesta como uma “força motora” da cultura
Tenetherara, materializando-se através de fases de conflito e de coesão, na qual o povo expressa sua
necessidade de sobreviver como cultura diferenciada.
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implantadas na Terra Indígena Xocó, localizada na Ilha de São Pedro- Porto da Folha –SE,
foram transformados em depósito pela população.
Durante permanência da autora em 1999 na área Sateré-Mawé, nas aldeias do
rio Marau (Maués-AM), foi observado que os módulos sanitários existentes eram
destinados principalmente aos visitantes das aldeias, não sendo efetivamente utilizados
pela população.
Na aldeia Timbira Escalvado, os módulos sanitários implantados, por não
estarem construídos de forma adequada, foram motivo de constantes reivindicações para
conserto dos problemas identificados no “conselho dos homens”. Observei ainda, que as
constantes quebras das lajes das caixas de inspeção e dos tanques sépticos levaram a vários
habitantes a aterrarem esses dispositivos e a utilizarem o módulo sanitário construído como
depósito de materiais e utensílios domésticos.
Na mesma aldeia, conforme a observação de campo, pode-se considerar que a
adesão dos Ramkokamekra aos sistemas simplificados de abastecimento implantados é
considerável. Devido ao SAA existente apresentar sérios problemas construtivos e de
manutenção, a população da aldeia armazena água proveniente do sistema de
abastecimento de água em potes, panelas, garrafas, entre outros utensílios domésticos, nas
poucas horas de funcionamento diário. A água armazenada é principalmente utilizada para
beber, o que vem a comprovar a percepção da população quanto à importância da
qualidade da água fornecida através do poço profundo construído.
Marques (2003) em estudo realizado no DSEI-Cuiabá constatou que na
percepção dos atores-chave indígenas, a ação que pode ser considerada unânime como
benefício às aldeias após a implantação do distrito, foram as ações de saneamento
(construção de SAA e módulos sanitários domiciliares). Estes atores reivindicaram na
oportunidade a conclusão dos SAA e módulos sanitários que ainda estavam pendentes nas
aldeias.
Outros estudos podem corroborar para um melhor entendimento das
apropriações tecnológicas de saneamento implantadas em área indígena, dividindo
experiências e confirmando a imensa diversidade cultural e modos de apropriação presente
entre os povos, que merecem atenção especial quando da implantação de tecnologias
alheias as suas realidades.
A preparação profissional para o trabalho com populações etnicamente
diferenciadas, também é uma lacuna na atuação da FUNASA. Os únicos treinamentos
realizados pelo órgão para os profissionais que atuam nas ações de saneamento são os
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cursos de instrutores e supervisores dos AISAN e os cursos para os profissionais que atuam
nas perfurações de poços profundos. Não foram observados, nos conteúdo programáticos
desses treinamentos, aspectos etnográficos e/ou históricos dos povos de cada estado ou
DSEI onde os participantes trabalhavam. Como já apontado, uma das possíveis
conseqüências dessa lacuna, é o distanciamento dos profissionais não-indígenas das
populações das aldeias. No DSEI-MA, essa situação é alimentada pelo quadro de conflito
instalado que envolve a FUNASA e os povos indígenas37. Nesse ínterim, tem-se a
acrescentar, que em diversos momentos, esses profissionais expressaram atitudes de
“medo” e até mesmo de “repulsa” em relação aos indígenas na rotina de trabalho diária.
Não se quer dizer, que a inclusão de aspectos antropológicos e históricos nos
cursos realizados resolveria o problema da preparação profissional para o trabalho com
populações etnicamente diferenciadas, acrescenta-se que essa necessidade é encarada como
indicadora da não visualização ou valorização de uma formação permanente para o
trabalho com populações indígenas. Esse entendimento foi formado a partir da experiência
da autora na FUNASA, onde sentiu dificuldades de interiorizar o chamado “relativismo
cultural” que Langdon (2004) considerou:
“(...) Desta maneira, é importante que o treinamento dos profissionais que lidam com saúde indígena
dedique tempo suficiente para que estes compreendam profundamente o conceito antropológico de
relativismo (grifo meu) e, também o conceito de cultura. Devem estar familiarizados com a natureza do
sistema indígena de saúde, e como as suas práticas fazem parte de sua cultura como um sistema simbólico,
composto de valores, representações e significados inter-relacionados (...) O primeiro passo para realizar
os princípios da legislação sobre saúde indígena é o reconhecimento que estas diferenças são legítimas e
fazem parte de um sistema cultural de saúde e que não são superstições ou fragmentos de um pensamento
menos evoluído (...) (Langdon, 2004: 7)”.

Essa carência de formação profissional adequada para trabalhos com
populações indígenas, também foi apontada por Arruda (2001), Athias (2004), Athias &
Machado (2001), Langdon (2004), que discutem problemas existentes na relação entre os
profissionais de saúde atuantes nos DSEIs e a população indígena. Na prática de trabalho,
os profissionais de saúde apresentam dificuldades de aceitarem outros saberes ou
“modelos” na atuação com a população, que não sejam derivados de suas formações
acadêmicas, estas já deficientes de formação em disciplinas de Ciências Sociais ou de
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Coelho (2002) , aborda a questão do conflito pela terra entre os Tenethehara como um fenômeno que
supera a luta pelas terras e assume contornos de um confronto de nacionalidades. Os conflitos pela terra não
se esgotam em si mesmo e outras frentes de embate são buscadas pelos Tenethehara para o confronto com o
Estado, que se pretende nacional, e a sociedade envolvente.
Para maiores considerações sobre a ocupação das terras indígenas do Maranhão, conferir Varga (2002).
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Antropologia da Saúde. A participação do profissional antropólogo é apontada pelos
autores como importante estratégia na interação entre as realidades complexas formadas,
não como simples mediador entre as partes ou como legitimador dos saberes ocidentais,
mas sim um negociador e construtor do diálogo entre elas.
Acredita-se que, para os profissionais que atuam nas áreas de engenharia, as
dificuldades sejam maiores, visto o direcionamento de sua formação para a construção de
obras físicas. Entretanto, essa contextualização necessita ser aprofundada para visualização
de estratégias que podem ser adotadas para intervir na difícil relação hoje existente entre os
profissionais atuantes nas ações de saneamento e as populações indígenas.
Outra questão abordada na descrição das ações de saneamento em área
indígena, diz respeito à elegibilidade dessas ações e das aldeias a serem beneficiadas com
as obras. No DSEI-MA esta atividade não permitiu a participação das aldeias, e até mesmo
do Conselho Distrital, que aprovou somente a programação de saneamento referente ao
ano de 2004, depois de elaborada pela DIESP-MA.
Nessa questão, cabe acrescentar para aprofundar a discussão, que as instâncias
de Controle Social percebida no Subsistema instituído de saúde indígena, Conselhos
Locais e Distrital, divergem da forma tradicional de organização indígena, que percebem o
poder decisório presente na aldeia, não em representantes escolhidos ou delegados por uma
área ou um número de aldeias, conforme observa Garnelo & Sampaio (2003).
“(...) a legitimidade de ação de conselheiros não-indígenas de saúde é fundada em critérios de
elegibilidade e representatividade de grupos igualitários de cidadãos, em nome de quem podem
tomar decisões. As sociedades indígenas não partilham a idéia de democracia representativa,
tipo grega (...) (Garnelo & Sampaio, 2003:313)”.

Nesse sentido, é preciso observar essas questões na busca de participação das
aldeias na elegibilidade das aldeias a serem beneficiadas com as ações de saneamento,
além da observância de outros critérios a serem discutidos com as populações, como o de
acessibilidade a fontes adequada de abastecimento de água, densidade demográfica e os
dados epidemiológicos de ocorrência por aldeia das doenças relacionadas a saneamento
inadequado. Esse último critério, como já discutido na Introdução (item 1.3, pg. 39), fica
dificultado de ser utilizado pela escassez de dados confiáveis nos DSEIs que sirvam como
base para adoção do critério. Tais constatações, são contrárias a considerações tecidas pela
FUNASA em documentos oficiais, onde se destaca o trecho abaixo:
“(...) No âmbito do DSEI, as ações de saneamento vêm sendo desenvolvidas com base em
critérios epidemiológicos (grifo meu), visando levar às áreas indígenas um saneamento aplicado
ao planejamento distrital, capaz de disponibilizar àquelas comunidades os serviços: água de boa
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qualidade, destino dos dejetos e lixo; e controle de insetos e roedores(...)” (MS/FUNASA,
2004c: p.130).

Em relação aos investimentos efetivados nas ações de saneamento, observa-se
que os aportes de recursos orçamentários para os DSEIs, aumentaram significativamente
quando a FUNASA assumiu essas ações, alocados prioritariamente nas obras de
abastecimento de água. No DSEI-MA, a mesma situação é observada, mas o uso desses
recursos para efetivação das obras que se destinavam, esbarraram em entraves burocráticos
dos processos de licitação para compra de materiais e de serviços, havendo até mesmo a
devolução integral dos recursos orçamentários descentralizados, como ocorreu no ano de
2004.
A contratação de obras de saneamento através de convênios com Organizações
Não-Governamentais foi efetivada em 2002, mas trouxeram conflitos para a FUNASA e o
surgimento de populações dissidentes, levando o órgão a firmar, com o Ministério Público
Federal, um Termo de Ajuste de Conduta, com o objetivo de retomar as obrigações diretas
da FUNASA na execução da saúde indígena.
Um fato comprovado é que não se pode alegar falta de recursos orçamentários
para investimento em ações de saneamento em área indígena, pelo contrário, houve
descentralizações orçamentárias consideráveis em se comparando com áreas rurais de
muitos municípios que a FUNASA atua. As dificuldades dizem respeito ao efetivo uso
desses recursos nas Coordenações Regionais e as restrições impostas para utilizar os
recursos destinados a rubricas específicas (construção de sistemas simplificados de
abastecimento de água e módulos sanitários domiciliares ou coletivos), que de certa forma
limitam a atuação do órgão nas mesmas demandas trabalhadas em área não-indígena e
reproduzem as mesmas opções tecnológicas criadas pelo órgão desde sua criação na
década de quarenta.

O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE SANEAMENTO EM ÁREA INDÍGENA
Para discussão do SISABI, procurei direcionar a análise conforme objetivos
propostos pela FUNASA (ver Introdução, item 1.3, pg. 40) e dentro das dimensões de
análises pontuadas na metodologia proposta: cobertura do sistema, exatidão, pontualidade,
disseminação ou compartilhamento das informações e qualidade das informações
produzidas.
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Uma questão essencial que precisa ser revista é a concepção do instrumento
como sistema de informação, dada às limitações de interação dos módulos que o compõem
(Censo Sanitário, SISÁGUA, Caderno do AISAN e CASAN). Desse modo, como
comentado no Capítulo III, pg. 80 a 93, o SISABI pode ser entendido apenas como um
conjunto de base de dados isolados. Essa primeira limitação traz repercussões na própria
disponibilidade de informações coletas nos seus módulos, onde apenas o Censo Sanitário
apresenta um volume de dados passível de ser analisado.
Como conseqüências tem-se o não cumprimento dos objetivos “6” e “9”
pontuados pela FUNASA para implantação do “sistema”, que são: “cadastrar os AISAN,
cadastrar os estabelecimentos de saúde da área indígena, acompanhar e monitorar as obras
nas áreas indígenas, implantar o SISÁGUA em todas as Coordenações Regionais para
monitorar a qualidade da água na área indígena, implantar o programa de monitoramento
da água na área indígena e estabelecer a integração com o SIASI”(MS/FUNASA,2002c).
Os demais objetivos (realizar o “Censo Sanitário” em todas as aldeias indígenas, cadastrar
os sistemas de abastecimento de água na área indígena e estabelecer sistema de informação
de saneamento básico na área indígena pela Internet/ web), dizem respeito à implantação
do “Censo Sanitário”. Diante dessa situação, passou-se a considerar o “Censo Sanitário” o
próprio SISABI , pois é o único módulo que efetivamente encontra-se implantado, mesmo
com as dificuldades de concepção, estruturação e operacionalização.
Assim, em primeira análise, considera-se

que a própria denominação do

“Censo Sanitário” também merece ser revista, visto a sua concepção se aproximar mais a
um cadastro do que a um “Censo”. Entretanto, para que o instrumento possa funcionar
como cadastro, é necessário que seja definido o período em que o mesmo será aplicado,
como também a abrangência que terá, aspectos também não considerados pelo SISABI,
visto que não foi fixado ou previsto o período em que o cadastro deveria ser aplicado nas
aldeias. O resultado dessa limitação é uma excessiva flexibilidade de tempo para
cadastramento, gerando a impressão de que o cadastro pode ser concluído em qualquer
período. A flexibilidade permitida proporciona ainda um grave empecilho de se construir
um diagnóstico periódico, como também, impossibilita a avaliação da evolução de uma
determinada situação sanitária nas aldeias. O exemplo do DSEI-MA é ilustrativo, onde as
aldeias foram cadastradas em diferentes períodos/anos e até o mês de março/2005 ainda
não se atingiu o total de aldeias existentes.
Outro aspecto a ser considerado, é que os dados solicitados no formulário do
“Censo”, abrangem distintas unidades de análise (“aldeia” e “indivíduo”). Os itens
“Hábitos de higiene e Atitudes relacionadas com as fezes e urina” têm como unidade de
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análise “indivíduo” e nos demais itens a unidade de análise é “aldeia”. Esse equívoco já
induz a um erro de coleta de informações, pois o profissional que realiza a coleta de dados
generalizará para aldeia dados nos itens que exigem a abordagem aos indivíduos.
Considerou-se ainda, que as questões individuais solicitadas no cadastro são de natureza
íntima que necessitam de maior tempo de coleta ou, até mesmo, a busca de informações
em outras fontes ou informantes, principalmente por serem aplicadas a uma população
diferenciada como é a população indígena.
O formulário também apresenta uma estrutura “fechada”, as repostas são dadas
com “sim” ou “não”, marcação de um “X” ou a colocação de quantitativos, não sendo
permitido acrescentar quaisquer outras informações para subsidiar o levantamento. Na
análise realizada no DSEI-MA, observou-se que a maior parte das informações que podem
ser consideradas como “informações das condições de saneamento das aldeias” foram
coletadas através da observação de campo e da consulta documental e teórica disponível
sobre as aldeias Timbira.
Verificou-se na observação de campo, que alguns dados que podem ser
coletados pelo formulário necessitam de informações complementares para serem
utilizados de forma adequada, como as características das habitações, pois nas aldeias são
comuns o uso de diversos tipos de materiais nas paredes, pisos e telhados, mas o
formulário solicita apenas o quantitativo para cada tipo de material, não permitindo o
fornecimento de quantitativos com materiais diversos. Situação semelhante ocorre com os
tipos de energia existentes nas aldeias, que pela observação dos formulários leva-se a
entender que a aldeia como um todo utiliza os tipos de energia apresentados, mas na
realidade, conforme dados da DIESP-MA e da observação de campo, geralmente o uso de
energia de gerador a diesel ou a gasolina destina-se aos SAA implantados, sendo a energia
solar utilizada somente para funcionamento dos rádios transceptores.
Também não são especificados no formulário os tipos de poços existentes, nos
itens “fontes de água e abastecimento de água”, a opção oferecida é apenas “poços”.
Essa limitação, proporciona a falta de uma informação importante, do ponto de vista
sanitário, que é o conhecimento do tipo de poço que a população faz uso, visto as
diferenças de segurança oferecida na qualidade da água entre os poços tipo raso, profundo,
amazonas, “cacimbão”, entre outros.
De certa forma, o quantitativo de dados agregados nos formulários mascaram
os reais problemas de saneamento das aldeias, como também a ausência de dados no
cadastro sobre as condições ambientais do entorno da aldeia e das características da
população, essenciais para a construção de estratégias de intervenções de saneamento
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dentro das aldeias, que visem a melhoria no quadro de saúde da população. Como
exemplo, tem-se a aldeia Escalvado e Porquinhos, que dispõem de diversos “setores de
roça” onde a população permanece durante um determinado período do ano e somente
retornam em alguns momentos à aldeia principal, e nestas se encontram construídos SAA
e módulos sanitários domiciliares.
Questiona-se então: qual o real impacto trazido à saúde da população com
intervenções implantadas nas aldeias principais se a maior parte da população fica nos
setores de roça? Além, é claro, da problemática criada nas aldeias com a construção de
melhorias sanitárias, que efetivamente não são usadas e do grave problema construtivo e de
manutenção no SAA de Escalvado, que também podem ser identificados em grande parte
das aldeias do DSEI.
Por um outro lado, aspectos da operacionalização do instrumento nas aldeias e
no DSEI não foram pensados, como a capacitação dos profissionais no nível de cada DSEI,
com o mínimo subsídio das realidades ambientais e culturais das localidades, para
aplicação do formulário em cada aldeia. O treinamento realizado foi de alguns
profissionais das COREs na aplicação do censo, que ficaram com a responsabilidade de
repassarem as informações aos aplicadores dos formulários, não permitindo um
treinamento adequado.
A divulgação do SISABI nos DSEIs, a exemplo do DSEI-MA, ficou restrita aos
profissionais que participaram do treinamento nacional, aos aplicadores e servidores que
possuem acesso ao sistema. Os demais profissionais das Coordenações Regionais e os que
trabalham nos pólos-base nas equipes de saúde e participantes dos conselhos de saúde,
desconhecem completamente o SISABI. Raros são ainda os dados disponíveis que são
utilizados, os poucos entrevistados que conheciam o sistema ou que têm acesso, afirmaram
não utilizar os dados do sistema nas suas atividades. Alguns apontaram ainda, que o
“sistema” está desatualizado, e por isso não buscam as informações. O acesso e o
abastecimento eletrônico também é restrito aos cadastrados à rede FUNASA, dificultando
o compartilhamento da informação produzida.
Outra limitação a ser superada pelo “Censo”, é a não formulação de indicadores
sanitários, apenas quantitativos gerais nos relatórios, como também a não espacialização de
indicadores através de mapas específicos que consolide também os dados de forma
hierárquica: aldeia, terra indígena, pólo-base e DSEI, buscando a interpretação das
informações dentro do território distrital.
A limitação de não gerar indicadores sanitários, torna o cadastro apenas um
acúmulo de quantitativos, portanto é preciso definir indicadores principais para servirem
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como base na construção do sistema. No exercício de busca dos limites e possibilidades do
cadastro, verificou-se que é possível a obtenção de diversos indicadores, com base nos
questionamentos dos formulários, mas que para que isso aconteça é necessário trabalhar-se
com períodos fixos de aplicação e atualização dos cadastros.
O fluxograma da operacionalização do SISABI/Censo Sanitário proposto na
metodologia do estudo, para o DSEI-MA, assume características em que apenas uma etapa
(aplicação do formulário) é cumprida, as demais etapas (construção dos instrumentos de
coleta das informações, supervisão ao cadastro e abastecimento eletrônico, consolidação
dos dados, acesso à informação gerada, disponibilização das informações e utilização dos
dados produzidos no sistema) não foram cumpridas ou são desenvolvidas de forma
inadequada, o que não garante o seu cumprimento (Figura 3.1a).
Essa dinâmica de operação do SISABI, pode ser decorrente do processo de
construção do instrumento, que não permitiu a participação dos profissionais das
Coordenações Regionais, DSEIs e de outras entidades, como as universidades presentes
em cada Estado, e principalmente, da população indígena. Com essa concepção inicial, o
próprio sistema já nasceu distante dos Distritos Sanitários, e assim constituiu-se um
instrumento “estéril”, porque não é conhecido, usado, partilhado, no gerenciamento e na
tomada de decisões nos Distritos Sanitários (Carvalho, 2000; Moraes, 2002).
Entende-se que o SISABI é um dos reflexos da estrutura da FUNASA, que se
comporta à parte dos DSEIs. Essa constatação conduz novamente a diversas reflexões
sobre a influência da estrutura de uma organização de saúde no desenvolvimento de suas
ações. Tasca et al (1999), considera que para a construção de um sistema de informação
dentro de um Distrito Sanitário é preciso ter o nível local como ponto de partida para
dispor de informações capazes de se adaptar às diferentes realidades e de identificar
problemas, o que não foi possível ser visualizado na concepção e operacionalização do
SISABI/Censo Sanitário.
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Figura 04- Fluxograma proposto para avaliação da operacionalização de um Sistema de
Informação de Saneamento em áreas indígenas
CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS
DE COLETA DAS INFORMAÇÕES

1ª Etapa

2ª Etapa

Técnicos do DENSP

PARTICIPAÇÃO DE LIDERANÇAS DAS
ALDEIAS, PROFISSIONAIS DOS PÓLOSBASE, SEDE DO DSEI E DA DIESP,
ENTRE OUTROS ATORES

APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO
COLETA DE DADOS

03 Auxiliares de Saneamento
02 técnicos de nível superior da
DIESP-MA

ALDEIAS E/OU SETORES DE ROÇA

SUPERVISÃO AO CADASTRO E
ABASTECIMENTO ELETRÔNICO

3ª Etapa

REVISÃO DAS FICHAS E

ABASTECIMENTO ELETRÔNICO DOS
DADOS

CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS

4ª Etapa
OBETENÇÃO DE INDICADORES
SANITÁRIOS

ACESSO À INFORMAÇÃO GERADA

5ª Etapa

EM MEIO ELETRÔNICO OU EM
OUTROS MEIOS

DISPONIBILIZAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES

6ª Etapa
ALDEIAS INDÍGENAS CADASTRADAS,
TÉCNICOS DO DSEI E CONSELHOS DE
SAÚDE, ENTRE OUTROS ATORES

Técnicos
da DIESP-MA
01 técnico
da DIESP que
cadastraram
aldeias
cadastrado
noassistema
Usuários cadastrados
da rede FUNASA
Usuários
na
cadastrados no SISABI

rede FUNASA

Técnicos da DIESP-MA que
cadastraram as aldeias
Usuários da rede FUNASA
cadastrados no SISABI

UTILIZAÇÃO DOS DADOS
PRODUZIDOS NO SISTEMA

7ª Etapa

Etapa não realizada

PARA GERENCIAMENTO E
PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE
SANEAMENTO

Etapa realizada

Fonte: elaboração própria a partir das proposições de Branco (1996), Carvalho (2000) e Tasca et al. (1999).

Considera-se ainda, que para o “censo sanitário” constitui-se instrumento
estratégico de gerenciamento para o planejamento e tomada de decisões das intervenções
de saneamento a serem implantadas nos DSEIs, é importante a reconstrução do sistema,
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para que ele possa funcionar como sistema de informação e funcionar como alicerce da
melhoria das condições ambientais nas aldeias. Para tanto, proponho algumas
recomendações que envolvem aspectos da estrutura da FUNASA que podem servir de base
para a reconstrução sugerida:

RECOMENDAÇÕES
 A inserção das ações de saneamento dentro das ações dos DSEIs, para que essas
ações possam ser concebidas e operacionalizadas na estrutura do distrito sanitário,
construindo a atenção integral à saúde indígena;
 Permitir aos DSEIs a abertura de unidades orçamentárias próprias, como forma de
superar os entraves existentes de agilização de contratação de serviços e compra de
insumos necessários para as ações de saúde;
 Garantir a formação permanente dos profissionais atuantes nas ações de
saneamento em aspectos históricos e antropológicos dos povos que habitam os
DSEIs, através de projetos integrados que envolvam entidades que atuam nas áreas
indígenas e instituições de ensino, possibilitando ainda participação de lideranças e
dos Agentes Indígenas de Saúde e Saneamento;
 Contratação de profissionais, com vínculo trabalhista permanente, para compor o
quadro de recursos humanos atuantes nas ações de saneamento em área indígena,
que incluam as funções de elaboração e acompanhamento de projetos e as funções
de trabalho de “campo” ;
 Inclusão do profissional antropólogo no DSEI, como forma de intermediar os
conflitos interculturais presentes nas relações de trabalho nas aldeias;
 Empregar novas tecnologias nas obras de saneamento, buscando-se adequá-las as
diversas realidades, baseando-se em estudos das especificidades de cada etnia;
 Participar às populações locais os critérios existentes de elegibilidade das aldeias a
serem beneficiadas com obras de saneamento, preconizados na Portaria
MS/FUNASA Nº 479, de 13/08/2001, buscando efetivar um nível de participação
para discussão dos critérios para adequação das obras às realidades locais
elegibilidade das aldeias em cada ano;
 No DSEI-MA é preciso adotar mecanismos preventivos essenciais para dar
andamento e sustentabilidade às atividades e ações de saneamento nas aldeias, tais
como: garantir os materiais e equipamentos para realização das ações de
saneamento antes do deslocamento das equipes de campo para construção de poços
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e dos demais componentes do SAA, evitando assim as chamadas situações de
“pressão” nas aldeias, atendendo as programações anuais de obras; construir os
SAA de forma completa nas aldeias, não por etapas, permitindo que o sistema seja
entregue com o funcionamento das ligações domiciliares ou chafarizes públicos;
construir e efetivar um cronograma anual das atividades de manutenção dos SAA,
agindo de forma preventiva nas aldeias, antes da ocorrência de quebra ou não
funcionamento dos componentes hidráulicos, elétricos e dos demais componentes
do sistema; implantar atividades de manutenção dos módulos sanitários
implantados nas aldeias;
 Construir projetos específicos no distrito, que contemple aspectos das demandas
ambientais do entorno das aldeias, dentro da perspectiva de Vigilância Ambiental,
com a participação da população das aldeias, dos profissionais de saúde,
instituições de ensino e pesquisa, entre outros atores;
 Realizar um processo de avaliação das ações de saneamento implantadas, que
incluam as obras de abastecimento de água e melhorias sanitárias domiciliares,
assim como dos Programas Controle da Qualidade da Água e do AISAN;

Programa de Controle da Qualidade da Água
 Estruturar os pólos-base com recursos humanos qualificados, espaço físico e
equipamentos para cumprir as determinações de controle da qualidade da água
preconizadas na Portaria MS/FUNASA Nº 518 e efetivamente implantar o
SISÁGUA no DSEI-MA;
 Realizar divulgação no DSEI, pólos-base e aldeias, das análises físico-químicas e
bacteriológicas já realizadas, com vistas a permitir o conhecimento da qualidade da
água fornecida e seus impactos sobre a saúde da população, e para garantir
encaminhamentos mais ágeis de soluções às problemáticas diagnosticadas;

Programa de Capacitação dos AISAN
 Permitir a real inserção do AISAN na equipe de saúde dos pólos, com a realização
de atividades conjuntas na prática diária das equipes;
 Realizar discussão sobre a multiplicidade de atribuições preconizadas pela
FUNASA para os Agentes Indígenas de Saneamento, que vão desde a
operacionalização e manutenção das obras de saneamento, realização periódicas de
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análises para controle da qualidade da água, às atividades de educação em saúde e
realização do Censo Sanitário nas aldeias;
 Inclusão de aspectos antropológicos e históricos dos povos que habitam o DSEI nos
treinamentos e cursos dos instrutores e supervisores dos AISAN;
 Implantação de uma formação permanente dos AIS/AISAN que contemple uma
escolaridade diferenciada;
 Estabelecer uma rotina de supervisão dos agentes, permitindo aos agentes o
treinamento em serviço;
 Garantia dos direitos trabalhistas aos agentes e demais componentes das equipes de
saúde dos pólos-base nas contratações efetivadas.

Implantação do SISABI/Censo Sanitário
 Realizar fóruns regionais nos DSEIs para discutir a reestruturação do formulário e
geração de relatórios do SISABI, com a participação de profissionais do DSEI,
lotados na sede e nos pólos-base, equipe de campo da DIESP, coordenadores das
ações de saneamento, aplicadores dos censo, universidades e instituição de
pesquisa, para definição dos dados a serem colhidos e dos indicadores sanitários
mais importantes para serem gerados. Esta reestruturação poderá ser pensada
juntamente com a reestruturação do SIASI, de forma que o levantamento de dados
do Cadastro de Família (SIASI) e o “Censo Sanitário” (Cadastro de Saneamento
nas Aldeias) pudessem ser realizados em conjunto;
 Definir o “Censo” como cadastro, com período de aplicação e de recadastramento
definido;
 Formatar o cadastro com a unidade de análise “família” para todos os
questionamentos e itens que farão parte do formulário;
 Inclusão de dados qualitativos nos cadastros, com o objetivo de inserir dados que
podem ser acrescentados que não estejam nas opções fornecidas no formulário,
como o histórico de contato, composição das famílias (casamentos), localização dos
setores de roça, aspectos migratórios, entre outros aspectos culturais fundamentais
para o entendimento do saneamento como componente cultural;
 Incluir informações sobre as condições ambientais do entorno das terras indígenas,
presença de fábricas, empresas, garimpos, madeireiras uso das fontes de água,
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sobretudo às nascentes, para despejo de efluentes de esgotos dos municípios,
desmatamento das áreas indígenas para venda de madeira e outros fins;
 Divulgar amplamente o cadastro nas equipes e aldeias para apreensão de propostas
que possam contribuir para sua reestruturação;
 Após a reestruturação do cadastro, subsidiar os planejamentos locais nos pólos-base
com os indicadores sanitários obtidos a partir da consolidação dos dados;
 Retorno às aldeias das informações coletadas, participando à população para que
efetivamente serviram os dados coletados na melhoria de suas condições de saúde.
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Quadro 1 – Aldeias do DSEI-MA com sistema de abastecimento de água, por pólo-base, aldeia, etnia e
população – Maranhão, 2004.
POLO BASE
AMARANTE

ARAME

ALDEIA
ARARIBÓIA
BARREIRO
BARRIGUDA
BORGES
CANUDAL
FORMOSA
FORTALEZA
GONVERNADOR
GUARUHÚ
IPORANGATÚ
JUÇARAL
KAATÉ
LAGOA COMPRIDA
MARAJÁ
MUCURA
OLHO DÁGUA
RAIZES
REC.DOS COCAIS
RIACHINHO
RUBIACEA
SÃO JOSÉ
VILA FELIZ
ABRAÃO
ANGICO TORTO
CANA BRAVA
CRIULY
CURURU
LAGO BRANCO
LAGOA VERMELHA
MARAJÁ
NOVA LIMA
PRESIDIO
SAPUCAIA
TARRAFA
VARGEM LIMPA

ETNIA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GAVIAO
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
KRIKATI
GUAJAJARA
GAVIAO
GAVIAO
KRIKATI
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA

POPULAÇÃO
134
148
34
80
264
95
36
198
146
45
348
28
184
49
116
32
80
39
79
234
622
43
244
268
75
218
251
102
89
108
105
435
42
52
193

BARRERINHA
BOA VISTA
CACIMBA VELHA
CAJAZEIRA
CANA BRAVA
CASTELO
CRIOLY
ESCALVADO
FELIPE
INGARANA
MACAÚBA
MATIAS
MUSSUN
NOVA BARRERINHA
NOVA JERUSALÉM
PORQUINHOS
SANTA MARIA
SAPUCAIA
SÃO PEDRO
SUMAUMA
BACURIZINHO
COQUINHO
FAVEIRA
FORMIGUEIRO
ILHA SÃO PEDRO
JAPÃO
JURUÁ
LAGOA COMPRIDA

GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
KANELA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
KANELA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA

175
41
195
25
647
5
112
970
195
134
35
55
145
89
84
490
138
59
265
117
265
241
61
80
104
34
234
91

BARRA DO CORDA

GRAJAÚ
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POLO BASE

ZÉ DOCA

ALDEIA
MORRO BRANCO
NOVA MANGUEIRA
OLHOD´AGUA
PEDRA
SABONETE
SABONETE DO LEÃO
URUCÚ

ETNIA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA

AREIÃO
JANUARIA
MAÇARANDUBA
NOVO PLANETA
PIÇARRA PRETA
PIKIZEIRO
TABOCAL
XIMBORENDÁ
ZÉ GURUPI

GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
GUAJAJARA
URUBU KAAPOR
URUBU KAAPOR
TOTAL

Fonte: FUNASA/SISABI, acesso em 28/12/2004.

POPULAÇÃO
197
61
85
83
4
49
130
60
364
128
59
208
6
110
252
181
11998
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Quadro 2 - Distribuição dos módulos sanitários individuais ou coletivos no Maranhão por
município, aldeias, população, casas, privadas e percentual atendido – ano 2004.
PÓLO-BASE

ALDEIAS

AMARANTE

ARAME

BARRA DO CORDA

GRAJAU

ZÉ DOCA

POPULAÇÃO

CASAS

MÓDULOS

PERCENTUAL

SANITÁRIOS

ATENDIDO

ARARIBÓIA

134

46

6

GONVERNADOR

198

36

6

GUARUHÚ

146

29

4

JUÇARAL

349

55

1

KAATÉ

28

10

2

SERRINHA

60

16

3

SÃO JOSÉ

622

96

5

VILA FELIZ

43

12

1

ABRAÃO

244

41

2

ANGICO TORTO

268

44

3

CURURU

179

35

34

MARAJÁ

99

14

1

NOVA LIMA

105

10

1

PRESIDIO

435

81

31

VARGEM LIMPA

193

31

3

VILA NOVA

14

7

1

ARROZ

25

6

2

BARRERINHA

105

30

15

COQUINHO

241

69

40

FELIPE

195

57

5

SANTA MARIA

89

36

2

ESCALVADO

970

126

105

PORQUINHOS

490

67

67

BACURIZINHO

490

98

56

LAGOA COMPRIDA

95

11

3

MANGUEIRA

61

11

10

MORRO BRANCO

198

23

35

SABONETE

187

21

1

JURUÁ

222

43

1

JANUÁRIA

366

62

62

13%
17%
14%
2%
20%
19%
5%
8%
5%
7%
100%
7%
10%
38%
10%
14%
33%
50%
58%
9%
6%
83%
100%
57%
27%
91%
152%
5%
2%
100%

TOTAIS
PERCENTUAL
PÓLO-BASE

ALDEIAS POPULAÇÃO
8

31

CASAS
6851

MÓDULOS SANITÁRIOS

1223

ATENDIDO

508

Fonte: FUNASA/SISABI, 2004: http://sis.gov.b/sisabi , acesso em 31/12/2004, complementados com dados colhidos na DIESP-MA

42%
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Quadro 3- Recursos aplicados em Convênios com ONGs no Estado do Maranhão para realização de ações
de saneamento - período 1999 a 2004.
ANO
2001

ONG
CONVENIADA
KANEGUATIM

RECURSOS APLICADOS AÇÃO
603.792,68
ÁA*

MUNICÍPIO
Nova Olinda
Jenipapo dos
Vieiras

Bom Jardim
Barra do Corda

Itaipava do Grajaú
ASSINGRA

704.601,42

AA

ALDEIAS

RECURSO P/ ALDEIA

Pikizeiro

51.946,82

62

Sítio

82.810,80

45

Lagoa Comprida II

82.210,80

141

Sumaúma

14.707,50

108

Sabonete

14.707,51

48

Nova Jerusalém

14.707,51

71

Coquinho

14.707,51

224

Barreirinha

82.210,80

78

Novo Planeta

51.946,82

31

Cachoeira

82.210,80

201

Sardinha

82.210,80

157

Colônia

14.707,50

443

Pau Ferrado
TOTAL

14.707,50

91

603.792,67

1700

Pedra

62.001,22

68

Buritirana

66.891,22

65

Bananal

66.891,22

222

Montes Altos

Raízes

73.726,52

45

Amarante
Arame

Bacabalzinho

48.177,22

44

Bela Vista

48.177,22

44

Cari

48.177,22

89

Buracão

18.083,54

43

Faveira

48.205,22

45

Grajaú

Lago Branco

51.546,86

96

Lagoa Vermelha

51.546,86

73

Marajá

51.546,86

78

Nova Olinda

51.546,86

101

Cururu
TOTAL
2002

Associação
Indígena Jenipapo
dos Vieiras

64.115,60 MSD**
180.000,00 AA

Jenipapo dos
Vieiras
Jenipapo dos
Vieiras

18.083,54

160

704.601,58

1.173

Coquinho

64.115,60

200

El Betel

90.000,00

77

Cabeça da Onça
TOTAL
ASCAN

ASSINGRA

PRÓ-VIDA

275.697,08 MSD

98.439,60 AA
86.556,06 MSD

177.920,79 MSD

POPULAÇÃO

Fernando Falcão

Grajaú
Grajaú

Bom Jardim

90.000,00

66

244.115,60

343

Escalvado

168.303,45

959

Porquinhos
TOTAL

107.393,63

490

275.697,08

1449

Ipu

98.439,60

300

Morro Branco

54.498,26

159

Itaquatiara
TOTAL

32.057,80

111

184.995,66

570

99.379,18

365

Januária
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ANO

ONG
CONVENIADA

PRÓ-VIDA

RECURSOS APLICADOS AÇÃO

1.060.000,00

MUNICÍPIO

AA

ALDEIAS

RECURSO P/ ALDEIA

POPULAÇÃO

Arame

Cururu

54.498,26

178

Jenipapo dos
Vieiras
Arame

Barreirinha

24.043,35

99

Tarrafa

74.781,37

52

Cana Brava

74.334,47

75

Patizal

86231,23

79

Tarumã

68.309,77

91

Riachinho

84.394,23

79

Mucura

86.838,63

116

São Pedro

113.556,03

270

Amarante

Jenipapo dos
Vieiras

Alto Alegre do
Pindaré

Grajaú

Sapucaia

94.710,37

56

Pau Ferrado

104.761,37

147

Maçaranduba

70.907,04

128

Tabocal

61.446,65

62

Areião

62.099,34

39

Cumaru
TOTAL

77.629,50

45

1.237.920,79

1881

TOTALDE RECURSOS 2002

1.942.729,13

4243

TOTAL GERAL

2.647.330,71

10.902

Fonte:Informações Financeiras- SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal); Informações demográficas: SIASI, acesso em
28/12/2004.
Organizações Indígenas conveniadas: Associação Indígena Kanela (ASSKAN), Associação Indígena de Jenipapo dos Vieiras, Associação Indígena
Kaneguatim, Associação Indígena de Grajaú (ASSINGRA); Organização não indígena: Instituto de Cooperação Pró-Vida (ICPV).
* AA : Abastecimento de Água ; ** MSD: Melhorias Sanitárias Domiciliares.
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Quadro 4- Convênios celebrados no DSEI-MA entre a FUNASA e entidades governamentais e não
governamentais, período de 1999 a 2002
CONVÊNIO
Nº
0930/99
1441/99
0927/99

0926/99
0929/99
0045/01
0043/01

1777/01
2205/01

0196/02

ENTIDADE
CONVENIADA
PREFEITURA DE
AMARANTE
PREFEITURA DE
ARAME
PREFEITURA DE
BARRA DO CORDA
PREFEITURA DE
MARANHÃOZINHO
PREFEITURA DE ZÉ
DOCA
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA GRAJAÚ
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
KANEGUATIM
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA GRAJAÚ
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
KANEGUATIM
ASSOCIAÇÃO DAS
COMUNIDADES
INDÍGENAS

OBJETIVO PRINCIPAL

DATA DE VIGÊNCIA*
17.02.02

DATA DE
ASSINATURA
17.12.99

VALOR DO CONVÊNIO
R$**
1.145.117,70

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA

11.07.01

27.12.99

1.201.617,21

05.10.01

17.12.99

1.200.759,03

28.03.01

17.12.99

65.373,00

07.01.02

17.12.99

970.022,57

20.06.02

20.04.01

679.471,99

25.06.02

25.04.01

956.277,00

Implantar sistema de abastecimento de água

31.08.04

31.12.01

709.491,42

Implantar sistema de abastecimento de água

26.12.03

31.12.01

603.792,68

02.09.04

05.07.02

06.07.04

09.05.02

25.10.04

23.12.02

29.01.05

23.12.02

06.07.04

09.05.02

25.10.04

23.12.02

29.01.05

19.12.02

13.07.04

16.05.02

15.09.04

17.07.02

23.01.05

23.12.02

02.09.04

04.07.02

01.08.04

03.06.02

28.08.04

01.07.02

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI – MA

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI –MA

0127/02

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA GRAJAÚ

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

1597/02

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA GRAJAÚ

Implantar sistema de abastecimento de água

1600/02

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA GRAJAÚ

Implantar melhorias sanitárias domiciliares

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
JENIPAPO DOS
VIEIRAS
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
JENIPAPO DOS
VIEIRAS
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
JENIPAPO DOS
VIEIRAS
ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
KANEGUATIM

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

0126/02

1595/02

1596/02

0143/02

409.170,00

64.115,60
Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

1601/02

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA KANELA

Implantar melhorias sanitárias domiciliares

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
PYHCOPCATIJI
ASSOCIAÇÃO
SAÚDE DOS POVOS
INDÍGENAS
CONSELHO
INDÍGENA CAHIYC
KRIKATI

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

1.140.712,00
889.832,00
275.697,08
320.720,02

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

1.117.514,02

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

377.170,00

TOTAL

Fonte: elaboração própria a partir dos de dados fornecidos pelo SIAFI.
* Data de vigência: data de encerramento prevista no convênio para o término da ação.
* Reais correntes.

86.556,06

Implantar melhorias sanitárias domiciliares

Prestar assistência básica de saúde à
população indígena do DSEI-MA

0195/02

98.439,60

180.000,00

ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA KANELA

0142/02

1.502.293,39

Implantar melhorias sanitárias domiciliares

0363/02

0198/02

1.062.840,00

15.056.982,37
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Quadro 5- Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas no DSEI-MA que apresentaram resultados fora dos padrões estabelecidos na Portaria
Nº 518 (23/03/2004) - ano de 2001
Nº

PÓLO-BASE

AMOSTRAS COLETADAS,

NOME DA
ALDEIA

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

PARÂMETROS DE ANÁLISE, RESULTADOS, PONTOS DE AMOSTRAGEM
PONTO DE

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

E PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA URCQA

PONTO DE AMOSTRAGEM

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Torneira de 03 domicílios e

Alto teor de ferro na água, refletindo na cor e na

poço tubular profundo

turbidez, não atendendo aos padrões de

FORA DOS PADRÕES DA PORTARIA MS/GM Nº518 AMOSTRAGEM

PARÂMETROS RESULTADOS
01

02

Arame

Arame

Tarrafa

Angico Torto

Ferro Total

2

V.M.P(MG/1)

POSITIVO

0,3

Poço tubular
profundo

Cor

18

5 a 15

Turbidez

84,3 UNT

1 a 15

0

NEGATIVO TOTAL
4

4

potabilidade.

Ferro Total

4

0,3

Poço Tubular

Cor

61

5 a 15

profundo

Turbidez

217 UNT

1 a 15

3

0

3

Torneira de 02 domicílios e

Alto teor de ferro na água, refletindo na cor e na

poço tubular profundo

turbidez, não atendendo aos padrões de
potabilidade Presença de coliformes totais e fecais
na amostra coletada no poço existente e nas
demais amostras.

03

04

Arame

Arame

Cururu

Presidio

Ferro Total

3

0,3

Poço Tubular
profundo

Cor

104

5 a 15

Turbidez

119 UNT

1 a 15

-

-

-

0

4

4

Torneira de 03 domicílios e

Alto teor de ferro na água, refletindo na cor e na

poço tubular profundo

turbidez, não atendendo aos padrões de
potabilidade

-

0

6

6

Torneira de 05 domicílios e

-

poço tubular profundo
05
06

Arame
Arame

Abraão

-

-

-

-

1

2

3

Torneira de 2domicílios e

Amostras coletas nas torneiras domiciliares

poço tubular profundo

apresentaram coliformes totais.

Vargem

Ferro Total

0,5

0,3

Poço Tubular

0

3

3

Torneira de 03 domicílios e

Teor de ferro na água fora dos padrões de

Limpa

Cor

45

5 a 15

profundo

-

-

-

poço tubular profundo

potabilidade, refletindo na cor e na turbidez.

Turbidez

78,7 UNT

1 a 15

-

-

-

07

Arame

Crioly

-

-

-

-

0

2

2

Torneira de 1 domicílio e poço

08

Grajaú

Morro

-

-

-

Poço Tubular

5

0

5

Poço tubular profundo e 4

tubular profundo
Branco

profundo

ligações domiciliares

Presença de Coliformes totais na descarga do
poço e nas demais amostras e presença de
Coliformes fecais em uma das amostras colhidas
na torneira de um domicílio.

09

Grajaú

Lagoa

Turbidez

28,30 UNT

250

Comprida
10

Grajaú

Bacurizinho

Poço Tubular

5

0

5

profundo
Ferro Total

0,8

0,3

Poço Tubular

Cor

188

5 a 15

profundo

Turbidez

28,3

1a 5

3

0

3

Poço tubular profundo e 2

Presença de coliformes totais nas amostras

ligações domiciliares

domiciliares.

Poço tubular profundo e 2

Alterações consideráveis nos parâmetros Ferro,

ligações domiciliares

Cor e Turbidez, fora dos padrões de potabilidade
estabelecidos.
Presença de Coliformes totais e Fecais em todas
as amostras colhidas,
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Nº

PÓLO-BASE

AMOSTRAS COLETADAS,

NOME DA
ALDEIA

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

PARÂMETROS DE ANÁLISE, RESULTADOS, PONTOS DE AMOSTRAGEM
PONTO DE

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

E PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA URCQA

PONTO DE AMOSTRAGEM

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Poço tubular profundo e 4

Atende aos padrões de potabilidade.

FORA DOS PADRÕES DA PORTARIA MS/GM Nº518 AMOSTRAGEM

PARÂMETROS RESULTADOS
11

Grajaú

Itaquatiara

-

-

V.M.P(MG/1)
-

POSITIVO
Poço Tubular

0

NEGATIVO TOTAL
5

5

profundo
12

Grajaú

Olho D'água

-

-

-

Poço Tubular

ligações domiciliares
-

-

-

-

Atende aos padrões de potabilidade.

0

3

3

2 Torneiras do Chafariz da

Alteração na Cor e Turbidez e nos parâmetros

aldeia e 1 do poço tubular.

químicos Dureza Total, Manganês fora dos

profundo
13

14

Grajaú

Grajaú

Coquinho

Dureza total

738

500

Cor

41

5 a 15

Tubidez

105 UNT

1à 5

Nova

Ferro Total

0,8

0,3

Barreirinha

S.T.D

1520

1000

padrões de potabilidade estabelecidos.
3

0

3

2 Torneiras do Chafariz da

Alterações consideráveis nos parâmetros Ferro,

aldeia e 1 do poço tubular

que reflete na Alcalinidade, Dureza Total e na

Turbidez

7,74 UNT

1a5

Dureza Total

1980

500

Turbidez, dos padrões de potabilidade
estabelecidos.

Manganês

0,2

0,05 -0,1

Presença de Coliformes totais em todas as
amostras. colhidas, incluindo a do poço tubular
profundo.

15

Barra do Corda Barreirinha

Ferro Total

0,5

0,3

Poço Tubular

Cor

23

5 a 15

profundo

Turbidez

169 UNT

1a5

3

0

3

2 Torneiras do Chafariz da Alterações consideráveis no parâmetro Ferro, que
aldeia e 1 do poço tubular

reflete na Turbidez e na Cor, fora dos padrões de
potabilidade estabelecidos.
Presença de Coliformes totais em todas as
amostras colhidas, incluindo a do poço tubular
profundo

16

Barra do Corda Santa Maria

-

-

-

Poço Tubular

6

0

6

Presença de Coliformes totais em todas as

profundo

amostras colhidas, incluindo a do poço tubular
profundo

17

Barra do Corda

Igarana

Ferro Total

1,2

0,3

Poço Tubular

Dureza Total

1583,4

5 a 15

profundo

Turbidez

29,5 UNT

1a5

1

0

1

Alterações nos parâmetro Ferro, que reflete na
Cor, Turbidez, e Dureza.
Presença de Coliformes totais e fecais na amostra
colhida.

18

19

Barra do Corda

Mussum

Barra do Corda Porquinhos

Alcalinidade

486

250

Poço Tubular

Dureza Total

732

5 a 15

profundo

Turbidez

16,3 UNT

1a5

Fluoretos

2,2

0,6 a 1,7

Poço Tubular

Dureza Total

751,6

500

Poço Tubular

0

3

3

Jenipapo dos

Alto Alegre

Vieiras

do Criolí

Alterações nos parâmetros Turbidez, Alcalinidade

ligações domiciliares

e Dureza Total, fora dos padrões de potabilidade
Alterações fora dos padrões estabelecidos nos

estabelecidos.
0

6

6

Poço tubular profundo e 5
ligações domiciliares

parâmetros Fluoreto.

2

0

2

Poço tubular profundo e

Alterações consideráveis no parâmetro Ferro, que

torneira de chafariz

reflete na Turbidez , Cor e Dureza Total, fora dos

profundo
20

Poço tubular profundo e 2

profundo
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Nº

PÓLO-BASE

AMOSTRAS COLETADAS,

NOME DA
ALDEIA

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

PARÂMETROS DE ANÁLISE, RESULTADOS, PONTOS DE AMOSTRAGEM
ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

PONTO DE

E PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA URCQA

PONTO DE AMOSTRAGEM

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

torneira de chafariz

reflete na Turbidez , Cor e Dureza Total, fora dos

FORA DOS PADRÕES DA PORTARIA MS/GM Nº518 AMOSTRAGEM

PARÂMETROS RESULTADOS
Vieiras

do Criolí

Turbidez

67,4 UNT

V.M.P(MG/1)
1a5

POSITIVO

NEGATIVO TOTAL

profundo

padrões de potabilidade estabelecidos.
Ferro

0,5

0,3

Presença de Coliformes Totais e Fecais nas
amostras colhidas nas torneiras do chafariz e
Coliformes Fecais na amostra colhida no poço
tubular profundo.

21

Jenipapo dos
Vieiras

Cana Brava

Alcalinidade

286

250

Poço Tubular

2

0

2

profundo

TOTAL

34

38

2 Torneiras do chafariz da

Alteração no parâmetro Alcalinidade e presença

aldeia

de coliformes totais nas amostras coletadas.

72

*VMP (Valor Máximo Permitido): unidades de medida - Cor: pt/l; Turbidez: UNT ; Ferro Total: mg/l.
Col. Totais: Coliformes Totais ; TM/ E.Coli: Bactérias Termotolerantes e Escherichia Coli. Foram analisados os seguintes parâmetros: Cor aparente, pH, Cloro Residual, Turbidez, Alcalinidade, Cloretos, Cálcio, Dureza Total,
Ferro Total, Fluoretos, Magnésio, Manganês, Nitrato, Nitrito, Condutividade, Zinco e Sólidos Totais Dissolvidos (STD). Os parâmetros químicos apresentados são aqueles que se encontram fora dos padrões.
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Quadro 6- Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas no DSEI-MA que apresentaram resultados fora dos padrões da Portaria Nº 518
(23/03/2004) - ano de 2003
Nº

PÓLO-BASE

NOME DA
ALDEIA

RESULTADOS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICA, PONTO DE AMOSTRAGEM E PROBLEMAS IDENTIFICADOS
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
PARÂMETROS

RESULTADOS V.M.P(MG/1)

PONTO DE
AMOSTRAGEM

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS
POSITIVO NEGATIVO TOTAL

PONTO DE
AMOSTRAGEM

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

1

Barra do Corda

Barreirinha

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

1

2

Poço Tubular e torneira
do posto de saúde da
aldeia

Presença de Coliformes
Totais na torneira do posto
de saúde acima dos padrões

2

Barra do Corda

Santa Maria

-

-

-

Poço tubular
profundo

2

1

3

Poço Tubular e em 02
reservatórios elevados

Presença de Coliformes
Totais nos reservatórios
acima dos padrões

3

Barra do Corda

Mussum

Ferro Total

0,4

0,3

Poço tubular
profundo

1

2

3

Sulfatos

300

150

Poço Tubular, torneira
Teores de Ferro e Sulfatos
domicialiar e reservatório fora dos padrões, presença
de Coliformes Totais em
torneira domiciliar

4

Barra do Corda

Felipe Bone

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

1

2

Rede de distribuição

Presença de Coliformes
Totais na rede de
distribuição

5

Grajaú

Morro Branco

-

-

-

Poço tubular
profundo-

1

3

4

Poço tubular e torneiras
domicialiares

Presença de Coliformes
Totais em torneira do posto
de saúde

6

Barra do Corda

Coquinho

Sulfato

350

250

Poço tubular
profundo

3

0

3

Poço tubular e torneiras
Presença de Coliformes
domicialiares
Totais em todas as amostras
colhidas e do teor de
Sulfatos acima dos padrões

7

Barra do Corda

Ywyporang

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular

Presença de Coliformes
Totais no poço tubular

8

Grajaú

Pequizinho

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Torneira domiciliar

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

9

Grajaú

Japão

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

10

Grajaú

Cumarú

-

-

-

Poço tubular
profundo

0

1

1

Poço tubular

-

11

Barra do Corda

Bom Jesus

-

-

-

Poço tubular
profundo

0

1

1

Torneira domiciliar

-

12

Barra do Corda

Nova
Barreirinha

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Torneira domiciliar

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

13

Barra do Corda

Macaúba

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular

Presença de Coliformes
Totais nas amostras colhidas

14

Barra do Corda

Boa Vista

-

-

-

Poço tubular
profundo

2

0

2

Torneira da Escola e
domiciliar

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida
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Nº

PÓLO-BASE

NOME DA
ALDEIA

RESULTADOS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICA, PONTO DE AMOSTRAGEM E PROBLEMAS IDENTIFICADOS
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
PARÂMETROS

RESULTADOS V.M.P(MG/1)

PONTO DE
AMOSTRAGEM

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS
POSITIVO NEGATIVO TOTAL

PONTO DE
AMOSTRAGEM

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

15

Barra do Corda

Faveira

-

-

-

Poço tubular
profundo

0

1

1

-

-

16

Barra do Corda

Bonito

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

17

Barra do Corda

Cana Brava

Água da lagoa

2

0

2

Água da Lagoa

Parâmetros Turbidez, Cor e
Ferro fora dos padrões e
presença de Coliformes
Totais e Fecais nas amostras

Poço tubular
profundo

1

1

2

Poço "cacimbão" e poço
tubular

Presença de Coliformes
Totais no poço tubular e
cacimbão e alto teor de Cor,
Turbidez e Ferro.

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular profundo

Teores de Ferro, Sulfatos e
Dureza fora dos padrões,
presença de Coliformes
Totais

18

19

Barra do Corda

Barra do Corda

Cacimba Velha

Crioly

Cor

162

15

Turbidez

77,3 UNT

5

Ferro Total

4

0,3

Cor

260

15

Turbidez

160 UNT

5

Ferro Total

3

0,3

Cor

7

15

Turbidez

970 UNT

5

Ferro Total

1,2

0,3

Sulfato

300

250

Dureza Total

1096,4

500

20

Barra do Corda

Escalvado

-

-

-

Poço tubular
profundo

8

0

8

Reservatório e 7 ligações
Presença de Coliformes
domiciliares
Totais nas amostras colhidas

21

Barra do Corda

Porquinhos

-

-

-

Poço tubular
profundo

6

0

6

Poço tubular profundo e
Presença de Coliformes
reservatório
Totais nas amostras colhidas

22

Barra do Corda Nova Jerusalém

Sulfato

300

250

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular profundo

Presença de Coliformes
Totais nas amostras colhidas
e teor de Sulfato acima dos
padrões

23

Barra do Corda

Cor

185

15

0

1

Poço tubular profundo

30,5

5

Poço tubular
profundo em fase
de limpeza

1

Turbidez

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida e
presença de Cor, Turbidez,
Sulfato e Dureza acima dos
padrões

Açude

1

0

1

Açude

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida e
de teores de Turbidez e Ferro

Poço tubular
profundo

3

0

3

Poço tubular e torneiras
domicialiares

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

24

25

Barra do Corda

Grajaú

Sabonete do
Leão

Sabonete do
Leão

Urucu

Sulfato

300

250

Dureza Total
Cor

744,8
50

500
15

Turbidez

13,5 UNT

5

Ferro Total

0,5

0,3

-

-

-
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Nº

PÓLO-BASE

NOME DA
ALDEIA

RESULTADOS ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICA, PONTO DE AMOSTRAGEM E PROBLEMAS IDENTIFICADOS
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS
PARÂMETROS

RESULTADOS V.M.P(MG/1)

PONTO DE
AMOSTRAGEM

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS
POSITIVO NEGATIVO TOTAL

PONTO DE
AMOSTRAGEM

PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

26

Grajaú

Juruá

-

-

-

Poço tubular
profundo

3

1

4

Poço tubular e torneiras
domicialiares

Presença de Coliformes
Totais nas amostras
domiciliares

27

Grajaú

Bacurizinho

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

0

1

Poço tubular

Presença de Coliformes
Totais na amostra colhida

28

Grajaú

Pedra

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

1

2

Poço tubular e torneira
domiciliar

Presença de Coliformes
Totais na amostra domiciliar

29

Grajaú

Olho D'água

-

-

-

Poço tubular
profundo

2

0

2

Poço tubular e torneira
domiciliar

Presença de Coliformes
Totais na amostra domiciliar

30

Grajaú

Lagoa Comprida

-

-

-

Poço tubular
profundo

2

0

2

Poço tubular e torneiras
Presença de Coliformes
domiciliares
Totais na amostra domiciliar

31

Grajaú

Itaquatiara

-

-

-

Poço tubular
profundo

2

1

3

Poço tubular e torneiras
domiciliares

32

Zé Doca

Piçarra Preta

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

2

3

Poço tubular e torneiras
domiciliares

33

Zé Doca

Massaranduba

-

-

-

Poço tubular
profundo

1

3

4

34

Zé Doca

Novo Planeta

-

-

-

Poço tubular
profundo

0

5

5

36

Zé Doca

Novo Planeta

-

-

-

Poço tipo
"cacimbão"

1

0

1

Poço tipo "cacimbão"

Presença de Coliformes
Totais e Fecais

37

Zé Doca

Zé Gurupi

-

-

-

Poço tubular
profundo

3

0

3

Poco tubular e torneiras
domiciliares

38

Zé Doca

Januária

-

-

-

Poço tubular
profundo

3

0

3

Poco tubular, saída do
reservatório e ligação
domiciliar

Presença de Coliformes
Totais nas amostras
domiciliares
Presença de Coliformes
Totais nas amostras
domiciliares

39

Zé Doca

Areião

Cor

40

15

Poço tipo
"cacimbão"

1

0

1

Poço tipo "cacimbão"

Turbidez

40,9

5
62

25

87

TOTAL

Presença de Coliformes
Totais nas amostras
domiciliares

Presença de Coliformes
Totais nas amostras
domiciliares
Poço tubular e torneiras
Presença de Coliformes
domiciliares
Totais nas amostras
domiciliares
Poço tubular e torneiras Amostras dentro dos padrões
domiciliares

Presença de bactérias
atípicas e Cor e Turbidez
dentro dos padrões

*VMP ( Valor Máximo Permitido): unidades de medida - Cor: pt/l; Turbidez: UNT ; Ferro Total: mg/l.
Col. Totais: Coliformes Totais ; TM/ E.Coli: Bactérias Termotolerantes e Escherichia Coli. Foram analisados os seguintes parâmetros: Cor aparente, pH, Cloro Residual, Turbidez, Alcalinidade, Cloretos, Cálcio, Dureza
Total, Ferro Total, Fluoretos, Magnésio, Manganês, Nitrato, Nitrito, Condutividade, Zinco e Sólidos totais Dissolvidos (STD). Os parâmetros físico-químico apresentados são os que se encontram fora dos padrões.
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Quadro 7- Resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas realizadas no DSEI-MA que apresentaram resultados fora dos padrões da Portaria Nº 518
(23/03/2004) - ano de 2004
Nº

PÓLO-BASE

NOME DA
ALDEIA

AMOSTRAS COLETADAS, PARÂMETROS DE ANÁLISE, RESULTADOS, PONTOS DE AMOSTRAGEM E PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA URCQA
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS

PONTO DE
AMOSTRAGEM

ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS

FORA DOS PADRÕES DA PORTARIA MS/GM
Nº518
PARÂMETROS
RESULTADOS
V.M.P*

1

Barra do Corda

Escalvado

Cor

92

5 a 15

30,5
-

5
-

2

Barra do Corda

Porquinhos

Turbidez
-

3

Barra do Corda

Sibirino

Ferro Total

2

0,3

Cor
Turbidez
Cor
Turbidez

188
28,3
48
25,7

5 a 15
1a 5
5 a 15
1a 5

4

Barra do Corda

Sibirino

5

Barra do Corda

Toco Preto

Cor

23

5 a 15

Geralda

Turbidez
Cor

169 UNT
1,2

1a5
5 a 15

Bonita

Turbidez
Cor

29,5 UNT
63

1a5
5 a 15

Turbidez

6,57

5

6
7

8

9

Barra do Corda
Barra do Corda

Barra do Corda

Arame

Bonita

Lago Branco

10

Arame

Marajá

11

Arame

Tarrafa

12

Arame

Lagoa Vermelha

13

Arame

Angico Torto

14

Arame

Cana Brava

15

Arame

Nova Lima

Ferro Total

0,8

0,3

Cor

164

5 a 15

Turbidez

35,7

5

Ferro Total

2

0,3

Nitrogênio
Amoniacal
Nitrato

0,40

0,05-0,08

5,0

2,0

Turbidez

5,78

1a5

Nitrato

5,0

2,00

Nitrato

5,00

POSITIVO

NEGATIVO

TOTAL

PONTO DE AMOSTRAGEM

PROBLEMAS IDENTIFICADOS PELA URCQA

COL.
TOTAIS
2

TM/E.COLI
3

0

5

Água do igarapé que abastece a
aldeia

Presença de Coliformes Totais e Fecais na amostra
colhida e presença de ferro acima do preconizado

-

3

0

0

3

Poço tubular

Presença de Coliformes Totais e Fecais nas amostras
colhidas

Água da lagoa que abastece a
aldeia

0

2

0

2

Água da lagoa e Rio Grajaú que
abastece a aldeia

Presença de Coliformes Fecais nas amostras
Presença de ferro acima do preconizado na água da
lagoa que abastece a aldeia
Parâmetros físicos cor e Turbidez fora do
preconizado

Água do Rio Grajaú que
abastece a aldeia

0

1

0

1

Água do Rio Grajaú que abastece a
aldeia

Presença de Coliformes Fecais na amostra colhida e
alterações nos parâmetros físicos Cor e Turbidez

Água do Rio Grajaú que
abastece a aldeia

0

1

0

1

Água do Rio Grajaú que abastece a
aldeia

Presença de Coliformes Fecais na amostra colhida e
alterações nos parâmetros físicos Cor e Turbidez

Água de uma lagoa que
abastece a aldeia

0

1

0

1

Água de uma lagoa que abastece a
aldeia

Presença de Coliformes Fecais na amostra colhida e
alterações nos parâmetros físicos Cor e Turbidez

Água de uma lagoa que
abastece a aldeia

0

1

0

1

Água de uma lagoa que abastece a
aldeia

Presença de Coliformes Fecais na amostra colhida e
alterações nos parâmetros físicos Cor e Turbidez

Descarga do poço profundo

01

-

-

01

Torneira do posto de saúde

Valores acima do preconizado para os parâmetros
Turbidez, Nitogênio Amoniacal e Nitrato
Presença de Coliformes Totais

Descarga do poço profundo

01

01

-

02

Torneira domiciliar

Descarga do poço profundo

01

-

-

01

Torneira da Escola da aldeia

Descarga do poço profundo

02

-

-

02

Descarga do reservatório e torneira
domiciliar

Descarga do poço profundo

01

01

-

02

Ligação domiciliar e descarga do
reservatório

Descarga do poço profundo

01

-

-

01

Descarga do reservatório

Descarga do poço profundo

02

-

-

02

Ligação domiciliar e descarga do
reservatório

14

11

0

25

Água do igarapé que abastece
a aldeia

Água do Rio Grajaú que
abastece a aldeia

2,00

Nitrato

5,00

2,00

Turbidez

155

1a5

Nitrato

5,00

2,00

Turbidez

37,90

1a5

Nitrato

5,00

2,00

Turbidez

7,5

1a5

Nitrato

5,00

2,00

TOTAL

Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato
Presença de Coliformes Totais e Escherichia coli
Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato
Presença de Coliformes Totais
Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato e Turbidez
Presença de Coliformes Totais
Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato e Turbidez
Presença de Coliformes Totais e Escherichia coli
Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato e Turbidez
Presença de Coliformes Totais
Valores acima do preconizado para o parâmetro
Nitrato e Turbidez
Presença de Coliformes Totais

*VMP ( Valor Máximo Permitido): unidades de medida - Cor: pt/l; Turbidez: UNT ; Ferro Total: mg/l.
Col. Totais: Coliformes Totais ; TM/ E.Coli: Bactérias Termotolerantes e Escherichia Coli. Foram analisados os seguintes parâmetros: Cor aparente, pH, Cloro Residual, Turbidez, Alcalinidade, Cloretos, Cálcio, Dureza Total, Ferro Total, Fluoretos,
Magnésio, Manganês, Nitrato, Nitrito, Condutividade, Zinco e Sólidos totais Dissolvidos (STD). Os parâmetros físico-químico apresentados são os que se encontram fora dos padrões.

159

158

APÊNDICE 02

159
QUADRO 02

- ALDEIAS DO DSEI-MA CADASTRADAS NO SISABI – MARANHÃO, 2004.

ALDEIAS ENCONTRADAS

MUNICÍPIO

DATA DE PREENCHIMENTO

NOVA LIMA

ARAME - MA

27/09/2002

CRIOLY

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

06/10/2002

CANA BRAVA

ARAME - MA

30/10/2002

JABOTI

ARAME - MA

30/10/2002

JURUÁ

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

30/10/2002

PIQUIZEIRO

ARAME - MA

30/10/2002

PORQUINHOS

FERNANDO FALCAO - MA

30/10/2002

SAMBAIBA

ARAME - MA

30/10/2002

TAMBURIZINHO

ARAME - MA

30/10/2002

VARGEM LIMPA

ARAME - MA

30/10/2002

PRESIDIO

ARAME - MA

31/10/2002

URUCÚ

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

31/10/2002

ESCALVADO

FERNANDO FALCAO - MA

01/11/2002

MUSSUN

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

01/11/2002

SÃO JOSÉ

MONTES ALTOS - MA

01/11/2002

CANA BRAVA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

04/11/2002

COQUINHO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

04/11/2002

RIACHINHO

AMARANTE DO MARANHAO - MA

04/11/2002

BORGES

AMARANTE DO MARANHAO - MA

05/11/2002

SABONETE

GRAJAU - MA

05/11/2002

ARARIBÓIA

AMARANTE

07/11/2002

BACURIZINHO

GRAJAU - MA

08/11/2002

FELIPE

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

08/11/2002

LAGOA COMPRIDA

GRAJAU - MA

08/11/2002

MANGUEIRA

GRAJAU - MA

08/11/2002

OLHOD´AGUA

GRAJAU - MA

08/11/2002

PEDRA

GRAJAU - MA

08/11/2002

PLANALTO

GRAJAU - MA

08/11/2002

CASTELO

BARRA DO CORDA - MA

09/11/2002

BOA VISTA

BARRA DO CORDA - MA

11/11/2002

JUÇARAL

AMARANTE DO MARANHAO - MA

11/11/2002

MORRO BRANCO

GRAJAU - MA

11/11/2002

NOVA BARRERINHA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

11/11/2002

MACAÚBA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

12/11/2002

SANTA MARIA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

12/11/2002

BARRERINHA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

21/11/2002

CACIMBA VELHA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

21/11/2002

FORMOSA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

11/12/2002

ABRAÃO

ARAME - MA

12/12/2002

RUBIACEA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

13/12/2002

MARAJÁ

ARAME - MA

16/12/2002

VILA NOVA

ARAME - MA

16/12/2002

CRIULY

ARAME - MA

18/12/2002

GONVERNADOR

AMARANTE DO MARANHAO - MA

20/12/2002

BACABALZINHO

AMARANTE DO MARANHAO - MA

16/04/2003

FAVEIRA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

16/04/2003

LAGO BRANCO

ARAME - MA

17/04/2003
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ALDEIAS ENCONTRADAS
NOVO PLANETA

MUNICÍPIO
BOM JARDIM - MA

DATA DE PREENCHIMENTO
17/04/2003

BURITIRANA

GRAJAU - MA

08/05/2003

RAIZES

MONTES ALTOS - MA

09/05/2003

CURURU

ARAME - MA

02/06/2003

ANGICO TORTO

ARAME

03/06/2003

CURURU

ARAME - MA

03/06/2003

CANUDAL

AMARANTE DO MARANHAO - MA

04/06/2003

REC.DOS COCAIS

MONTES ALTOS - MA

09/06/2003

SABONETE DO LEÃO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

09/06/2003

KARY

AMARANTE DO MARANHAO - MA

12/06/2003

INGARANA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

14/06/2003

BANANAL

GRAJAU - MA

09/07/2003

MUCURA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

10/07/2003

TRÊS PASSAGENS

AMARANTE DO MARANHAO - MA

10/07/2003

SÃO PEDRO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

25/07/2003

TARUMÃ

AMARANTE DO MARANHAO - MA

12/08/2003

SAPUCAIA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

14/08/2003

TARRAFA

ARAME - MA

03/09/2003

TARRAFA

ARAME - MA

04/09/2003

LAGOA COMP I

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

08/09/2003

LAGOA COMPRIDAII

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

08/09/2003

PORCO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

08/09/2003

TAMARINDO

BARRA DO CORDA - MA

08/09/2003

ALTAMIRA

BARRA DO CORDA

09/09/2003

ARROZ

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

BUEIRA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

09/09/2003

CHUPÉ

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

MANGUEIRA

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

SARDINHA

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

SARDINHA NOVA

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

TAMBURÍ

BARRA DO CORDA - MA

09/09/2003

ALTAMIRA

BARRA DO CORDA

10/09/2003

GERALDA

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

10/09/2003

MANGUEIRA

BARRA DO CORDA - MA

10/09/2003

SARDINHA NOVA

BARRA DO CORDA - MA

10/09/2003

SIVIRINO

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

10/09/2003

TAMBURÍ

BARRA DO CORDA - MA

10/09/2003

TOCO PRETO

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

10/09/2003

COCALINHO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

11/09/2003

COLONIA

BARRA DO CORDA - MA

11/09/2003

JENIPAPO

BARRA DO CORDA - MA

11/09/2003

LAGOA GRANDE

BARRA DO CORDA - MA

11/09/2003

LEITE

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

11/09/2003

NOVA

BARRA DO CORDA - MA

11/09/2003

AREIÃO

BOM JARDIM - MA

19/09/2003

TABOCAL

BOM JARDIM - MA

19/09/2003

CABEÇA DA ONÇA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

29/10/2003

EL BETEL

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

29/10/2003
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ALDEIAS ENCONTRADAS

MUNICÍPIO

DATA DE PREENCHIMENTO

MAÇARANDUBA

BOM JARDIM - MA

17/11/2003

PIKIZEIRO

NOVA OLINDA DO MARANHAO - MA

18/11/2003

VILA FELIZ

AMARANTE DO MARANHAO - MA

19/11/2003

KATITU

AMARANTE DO MARANHAO - MA

20/11/2003

LAGOA DO MANEZINHO

AMARANTE DO MARANHAO - MA

20/11/2003

BURACÃO

AMARANTE DO MARANHAO - MA

21/11/2003

GUARUHÚ

AMARANTE DO MARANHAO - MA

22/11/2003

SERRINHA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

03/12/2003

KAATÉ

AMARANTE DO MARANHAO - MA

17/12/2003

JANUARIA

BOM JARDIM - MA

15/03/2004

SÃO JOSÉ

GRAJAU - MA

17/03/2004

IPÚ

GRAJAU - MA

18/03/2004

PAPAGAIO

GRAJAU - MA

18/03/2004

NOVO FUNIL

AMARANTE DO MARANHAO - MA

19/03/2004

CIGANA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

20/03/2004

AREIÃO

BOM JARDIM - MA

16/04/2004

CANA BRAVA

ARAME - MA

16/04/2004

INGARANA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

16/04/2004

MARAJÁ

ARAME - MA

16/04/2004

MUCURA

AMARANTE DO MARANHAO - MA

16/04/2004

NOVO PLANETA

BOM JARDIM - MA

16/04/2004

SABONETE DO LEÃO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

16/04/2004

SÃO PEDRO

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

16/04/2004

TABOCAL

BOM JARDIM - MA

16/04/2004

TARRAFA

ARAME - MA

16/04/2004

RAIZES

MONTES ALTOS - MA

17/04/2004

PAU FERRADO

ITAIPAVA DO GRAJAU - MA

21/05/2004

NOVA JERUZALEM

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

22/05/2004

SUMAUMA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

22/05/2004

LAGOA VERMELHA

ARAME - MA

26/05/2004

AWÁ

BOM JARDIM - MA

13/07/2004

TIRACAMBÚ(MIRÍ MIRÍ

BOM JARDIM - MA

13/07/2004

BELA VISTA

ARAME - MA

14/07/2004

CAPIM QUEIMADO

ARAME - MA

14/07/2004

NOVA

ARAME - MA

14/07/2004

CAJAZEIRA

JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA

15/07/2004

Fonte: FUNASA/SISABI, acesso em 31/12/2004.
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Quadro 1: Descrição das aldeias indígenas timbira do DSEI-MA de acordo com as informações colhidas no SISABI - “Censo Sanitário”.
IDENTIFICAÇÃO DO
DESCRIÇÃO DAS ALDEIAS INDÍGENAS TIMBIRA
DISTRITO
Pólobase/município
Amarante /
Montes Altos

Aldeia/etnia
Gonvernador/
Gavião

Amarante /
Montes Altos

São José/
Krikati

Formulário aplicado em 20/12/2003 ; população: 198 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui associação indígena, campo de futebol, centro comunitário, escola, igreja de não indígena e posto da FUNAI. As atividades econômicas
desenvolvidas são outras atividades diversas das opções apresentadas no formulário do censo. Criam-se animais silvestres, cachorros, cavalos, cabra/bode,
gado, gatos, galinhas e porcos. Possuem como sistema de comunicação um telefone fixo e um rádio transceptor.A aldeia é abastecida através de gerador a
diesel e energia solar.
♦ Características dos domicílios: possui 36 domicílios ( 32 domicílios habitados por indígenas e 4 por não indígenas). Domicílios com reboco: 5 (14 % do total
de domicílios); domicílios sem reboco: 31(86%).Revestimento das paredes: taipa ou barro: 26 (72%); tijolo: 4 (11 %); palha: 5 (14%); outros materiais: 1 (3%).
Revestimento do piso: Chão batido: 31 (86%); cimentado: 5 (14%). Material do telhado: telha de barro: 5 (14%); palha ou sapé: 31 (86%)
♦ As fontes de água existentes são os igarapés e poços. Os tipos de água preferidos para tomar banho são a água encanada e os igarapés; para preparar alimento,
beber e lavar roupa e vasilhas a preferência, também, é a água encanada.
♦ O sistema de abastecimento de água existente na aldeia foi construído em 1981 por outras instituições. O sistema é composto por reservatório elevado, em
torre de madeira e concreto, rede de distribuição com um grupo gerador e compressor de ar, que fazem o bombeamento da água encanada até os domicílios sem
tratamento prévio; um reservatório com capacidade de 5001 a 10000 litros. Total de domicílios com água encanada: 34 (94%); reservatório domiciliar: 7 (19%
); lavatório: 3 (8%); filtros domiciliares: 4(11%); vaso sanitário: 5 (14%); banheiro: 5 (14%); pia de cozinha: 6 (17%); tanque de lavar roupa: 5 (14%).
♦ Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar, ferver a água de beber, e também não coam ou filtram a água de
preparar alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. Os locais para defecar são os mesmos para homens e mulheres. Gravetos e papéis
são utilizados como material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas. A urina não tem utilidade específica.
♦ Disposição dos dejetos e lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas e os animais domésticos têm contato com o lixo. Possui privada na comunidade do
tipo fossa seca e ligada a vaso sanitário, com 6 privadas individuais e 2 coletivas.
• Formulário aplicado em 01/11/2002 ; população: 622 hab; acesso por via terrestre.
♦ A aldeia possui associação indígena, campo de futebol, escola, igreja de não indígenas, pista de avião, posto de saúde, casa comercial, posto da FUNAI e
cemitério. A atividade econômica desenvolvida é a casa de farinha, entre outras atividades. Os animais domésticos criados são cachorros, cabra/bode, cavalos,
gado, galinhas, gatos e porcos. O sistema de comunicação existente é um rádio transceptor e telefone fixo.A energia utilizada na aldeia é elétrica.
♦ Características dos domicílios: possui 96 domicílios (93 domicílios habitados por indígenas e 3 por não indígenas).Domicílios com reboco: 6 (6 % do total de
domicílios); domicílios sem reboco: 90 (94%).Revestimento das paredes: taipa ou barro: 39 (40%); tijolo: 23 (22 %); palha: 33 (34 %). Revestimento do piso:
Chão batido: 85 (%); cimentado: 11 (%). Material do telhado: palha ou sapé: 48 (50%); telha de barro: 48 (50%).
♦ As fontes de água existentes são o poço construído e açudes. Os tipos de água preferidos para tomar banho são a água encanada e os açudes; para preparar
alimento, beber e lavar roupa e lavar vasilhas é a água encanada.
♦ A aldeia possui sistema de abastecimento de água, que foi construído por outra instituição, com rede de distribuição, 84 ligações domiciliares (água encanada
dentro de casa), 3 domicílios possuem banheiro com chuveiro (3%), 4 caixa d´água domiciliar (4%), 3 lavatórios (3%), 3 pia de cozinha (3%), 3 tanque de lavar
roupa (3%), 3 vaso sanitário (3%) e 5 filtros de água (5%). Os 2 reservatórios do sistema são elevados em fibra de vidro, com capacidade entre 5001 a
10.000 litros, com captação (tipo de fonte do sistema) através de poço.
♦ Hábitos de higiene: média de banhos por dia : 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar e ferver a água de beber, mas coam ou filtram a água de preparar
alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. Os locais para defecar são distintos para homens e mulheres e as folhas são utilizadas como
material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas. A urina não é utilizada com finalidade ritual.
Disposição dos dejetos e lixo: o lixo é lançado a céu aberto, estando em contato com os animais domésticos, e no posto de saúde é embalado em saco plástico,
sendo em seguida queimado. Os tipos de privadas existentes são fossa seca e privada ligada a vaso sanitário , destas privadas 5 são individuais e 3 são privadas
coletivas.
♦
♦
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IDENTIFICAÇÃO DO

DESCRIÇÃO DAS ALDEIAS INDÍGENAS TIMBIRA

DISTRITO
Pólobase/município
Amarante /
Montes Altos

Aldeia/etnia
Raízes /
Krikati

♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

Amarante/
Amarante

Rubiácea/
Gavião

♦
♦

♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦

Formulário aplicado em 19/05/2003 e 17/04/2002 ; população: 80 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui associação comunitária, campo de futebol, escola, posto de saúde e cemitério. As atividades econômicas desenvolvidas são outras atividades
diversas das opções apresentadas no formulário do censo. Criam-se cachorros, gado, gatos e porcos. Possuem como sistema de comunicação um rádio
transceptor. A aldeia é abastecida através de energia elétrica.
Características dos domicílios:Possui 44 domicílios (42 habitados por indígenas e 2 por não indígenas). Domicílios com reboco: 7 (15 % do total de
domicílios); domicílios sem reboco: 37 (%).Revestimento das paredes: taipa ou barro: 33 (75%); tijolo: 4 (4%); pau-a pique: 1 (2%) : palha:7(16%); outros
materiais: 1 (2%). Revestimento do piso: chão batido: 42 (95%); cimentado: 2 (4%). Material do telhado: palha ou sapé: 39 (87%); telha de barro: 5 (11%).
As fontes de água existentes são os córregos e o poço construído. Os tipos de água preferidos para tomar banho são a água encanada e os córregos; para
preparar alimento, beber, lavar roupa e vasilhas é a água encanada.
O sistema de abastecimento existente foi construído em 2004, pela FUNASA, sendo constituído de poço com bomba submersa, rede de distribuição,
reservatório elevado em fibra de vidro com capacidade superior a 10.000 litros, que abastece a 13 domicílios na aldeia (100 % dos domicílios existentes na
comunidade).
Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar e ferver a água de beber, como também não coam ou filtram a água de
preparar alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. Os locais para defecar são os mesmos para homens e mulheres e as folhas, gravetos
e papéis são utilizadas como material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas. A urina é utilizada na cura de
doenças.
Disposição dos dejetos e lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas, estando em contato com os animais domésticos, e no posto de saúde é embalado
em outros materiais, diversos das opções apresentadas no censo, sendo recolhido pela equipe de saúde. Não possuem privadas na comunidade.
Formulário aplicado em 13/12/2004 ; população: 234 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui associação indígena, campo de futebol, escola, casa de missionário, igreja de não indígenas, posto da FUNAI e cemitério. As atividades
econômicas desenvolvidas são outras atividades diversas das opções apresentadas no formulário do censo. Criam-se cachorros, cavalos, gado, gatos e galinhas.
Não possuem sistema de comunicação.A aldeia é abastecida através de gerador a diesel e energia solar.
Características dos domicílios:Possui 13 domicílios, todos habitados por indígenas. Domicílios com reboco: 2 (15 % do total de domicílios); domicílios sem
reboco: 11 (98%).Revestimento das paredes: taipa ou barro: 11 (85%); tijolo: 2 (15 %). Revestimento do piso: Chão batido: 12 (92%); cimentado: 2 (8%).
Material do telhado: telha de barro: 13 (100%).
As fontes de água existentes são os ribeirões e poços. Os tipos de água preferidos para tomar banho são a água encanada e os rios; para preparar alimento, beber
e lavar roupa e lavar vasilhas é a água encanada.
O sistema de abastecimento existente na comunidade foi construído em 1993 pela FUNAI, sendo constituído de poço com bomba submersa, rede de
distribuição, reservatório elevado em fibra de vidro com capacidade entre 5001 a 10.000 litros, que abastece a 37 domicílios na aldeia (84 % dos domicílios
existentes na comunidade). Domicílios que dispõem de caixa d’água domiciliar: 12 (27%); filtros de água: 1 (2%); vaso sanitário: 1 (2%); banheiro com
chuveiro: 4 (9%); pia de cozinha: 1 (2%).
Não ocorre com freqüência falta de água na aldeia, quando isto ocorre à população utiliza outras fontes diversas das apresentadas no censo.
Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar, ferver a água de beber, mas coam ou filtram a água de preparar
alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. A urina não é utilizada para um fim específico.
Disposição do lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas, estando em contato com os animais domésticos. Os domicílios não dispõem de recipientes
para armazenar o lixo domiciliar.
Disposição dos dejetos: os locais para defecar são os mesmos para homens e mulheres e as folhas e gravetos são utilizadas como material para limpeza da
região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas e no quintal.

164
IDENTIFICAÇÃO DO

DESCRIÇÃO DAS ALDEIAS INDÍGENAS TIMBIRA

DISTRITO
Pólobase/município
Barra do Corda /
Itaipava do
Grajaú

Aldeia/etnia
Geralda
Krapunkatyjê

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Barra do Corda /
Itaipava do
Grajaú

Sibirino
Krapunkatyjê

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Formulário aplicado em 10/09/2003 ; população: 39 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui campo de futebol, escola e cemitério. As atividades econômicas desenvolvidas são casa de farinha e outras atividades diversas das opções
apresentadas no formulário do censo. Criam-se cachorros, gado, gatos, galinhas e outros animais. Não possui nenhum sistema de comunicação. A aldeia não
possui nenhum tipo de energia.
Características dos domicílios: possui 5 domicílios, todos habitados por indígenas. Domicílios sem reboco: 5 (100 % do total de domicílios). Revestimento das
paredes: taipa ou barro: 5 (100%). Revestimento do piso: Chão batido: 5 (100%). Material do telhado: palha ou sapé: 5 (100%).
A fonte de água existente é o rio. Os tipos de água preferidos para tomar banho, preparar alimento, beber é a água encanada e para lavar roupa e vasilhas é a
água encanada e os rios.
A aldeia não dispõe de sistema de abastecimento de água.
Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar, ferver a água de beber, e também não coam ou filtram a água de
preparar alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. A urina não tem utilidade específica.
Disposição do lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas e os animais domésticos têm contato com o lixo. Não é utilizado nenhum tipo de recipiente
domiciliar para armazenar o lixo.
Disposição dos dejetos: não há privadas construídas na aldeia. Os locais para defecar são os mesmos para homens e mulheres. Gravetos e papéis são utilizados
como material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas.
Formulário aplicado em 10/09/2003 ; população: 54 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui campo de futebol, escola e cemitério. As atividades econômicas desenvolvidas são outras atividades diversas das opções apresentadas no
formulário do censo. Criam-se cachorros, gado, gatos, porcos e galinhas. Não possui nenhum sistema de comunicação. A aldeia não possui nenhum tipo de
energia.
Características dos domicílios: possui 8 domicílios, 7 habitados por indígenas e 1 por não indígenas. Domicílios sem reboco: 8 (100 % do total de domicílios).
Revestimento das paredes: taipa ou barro: 8 (100%). Revestimento do piso: Chão batido: 8 (100%). Material do telhado: palha ou sapé: 8 (100%).
A fonte de água existente é o rio. Os tipos de água preferidos para tomar banho, preparar alimento, beber, lavar roupa e vasilhas é a água encanada.
A aldeia não dispõe de sistema de abastecimento de água.
Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 2 ; os moradores não têm o hábito de clorar, ferver a água de beber, e também não coam ou filtram a água de
preparar alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. A urina não tem utilidade específica.
Disposição do lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas e os animais domésticos têm contato com o lixo. Não é utilizado nenhum tipo de recipiente
domiciliar para armazenar o lixo.
Disposição das fezes: existe 1 privada construída na aldeia, do tipo vaso sanitário ligado à fossa, que não dispõe de nenhum tratamento das fezes. Os locais para
defecar são os mesmos para homens e mulheres. Folhas e papéis são utilizados como material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em
terrenos próximos às casas.
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DISTRITO
Pólobase/município
Barra do Corda /
Itaipava do
Grajaú

Aldeia/etnia
Toco Preto
Krapunkatyjê

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦

Barra do Corda /
Escalvado •
Fernando Falcão Ramkokomek ♦
ra
♦
♦
♦

♦

♦

Formulário aplicado em 10/09/2003 ; população: 62 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia não possui campo de futebol, escola, posto de saúde, entre outros itens apresentados no censo. As atividades econômicas desenvolvidas são casa de
farinha e outras atividades diversas das opções apresentadas no formulário do censo. Criam-se cachorros, gado, porcos, galinhas e outros animais. Não possui
nenhum sistema de comunicação. A aldeia não possui nenhum tipo de energia.
Características dos domicílios: possui 7 domicílios, 4 habitados por indígenas e 3 por não indígenas. Domicílios sem reboco: 7 (100 % do total de domicílios).
Revestimento das paredes: taipa ou barro: 7 (100%). Revestimento do piso: Chão batido: 7 (100%). Material do telhado: palha ou sapé: 6 (85%); telha de barro:
1(15%).
A fonte de água existente é o rio. Os tipos de água preferidos para tomar banho, preparar alimento, beber é a água encanada e para lavar roupa e vasilhas é a
água encanada e os rios.
A aldeia não dispõe de sistema de abastecimento de água.
Hábitos de higiene: média de banhos por dia: 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar, ferver a água de beber, e também não coam ou filtram a água de
preparar alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. A urina não tem utilidade específica.
Disposição do lixo: o lixo é lançado a céu aberto próximo às casas e os animais domésticos têm contato com o lixo. Não é utilizado nenhum tipo de recipiente
domiciliar para armazenar o lixo.
Disposição dos dejetos: não há privadas construídas na aldeia. Os locais para defecar são os mesmos para homens e mulheres. A limpeza da região anal é
realizada com água e folhas. A disposição das fezes é em terrenos próximos às casas.
Formulário aplicado em 01/11/2002 ; população: 970 hab; acesso por via terrestre.
A aldeia possui associação indígena, campo de futebol, escola, posto de saúde, posto da FUNAI e cemitério. As atividades econômicas desenvolvidas são:
produção é a casa de farinha entre outras atividades e criação de porcos.O sistema de comunicação existente é um rádio transceptor.A aldeia é abastecida
através de gerador a diesel.
Características dos domicílios: possui 126 domicílios (122 domicílios habitados por indígenas e 04 por não indígenas).Domicílios com reboco: 04 (3 % do
total de domicílios); domicílios sem reboco: 122 (97%). Revestimento das paredes: taipa ou barro:122(97%); tijolo: 3(2%); pau-a-pique:1 (1%).
As fontes de água existentes são igarapés, poços e rios. Os tipos de água preferidos para tomar banho são os igarapés, para preparar alimento, beber e lavar
roupas e lavar vasilhas é a água encanada.
A aldeia dispõe de sistema de abastecimento de água, com rede de distribuição, 126 ligações domiciliares (água encanada dentro de casa), reservatório elevado
de fibra de vidro, com capacidade superior a 10.000 litros, com captação (tipo de fonte do sistema) através dos igarapés. 5 domicílios dispõem de filtros
domiciliares (4 % do total de domicílios existentes).
Hábitos de higiene: média de banhos por dia- 3 ; têm o hábito de filtrar a água de beber ou preparar alimentos e limpar e escovar os dentes; não utilizam o cloro
no tratamento domiciliar na água de beber e não possuem o hábito de ferver a água de beber. Os locais para defecar para homens e mulheres são distintos e
utilizam folhas como material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas. A urina é utilizada com finalidade ritual,
mas nem todos os habitantes a utilizam para essa finalidade.
Disposição dos dejetos e lixo: o lixo é queimado na aldeia e o lixo oriundo do posto de saúde é embalado em saco plástico, sendo em seguida queimado. Os
tipos de privadas existentes são fossa seca, destas privadas 3 são individuais e 3 são privadas coletivas. Os animais domésticos mantêm contato com o lixo.
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DISTRITO
Pólobase/município
Barra do Corda /
Fernando Falcão

Aldeia/etnia
Porquinhos / • Formulário aplicado em 30/10/2002 ; população: 490 hab.; acesso por via terrestre.
Apaniekra
♦ A aldeia possui associação indígena, campo de futebol, escola, posto de saúde, casa comercial, posto da FUNAI e cemitério. As atividades econômicas
desenvolvidas são: produção e venda de artesanato, casa de farinha e criação de cachorros, gado, galinhas, gatos, porcos e outros animais. O sistema de
comunicação existente é um rádio transceptor.A aldeia é abastecida através de gerador a diesel.
♦ Características dos domicílios:Possui 67 domicílios (64 domicílios habitados por indígenas e 3 por não indígenas).Domicílios com reboco: 8 (12 % do total
de domicílios); domicílios sem reboco: 59 (88%).Revestimento das paredes: taipa ou barro:59 (88%); tijolo: 8 (12 %). Revestimento do piso: Chão batido: 59
(88%); cimentado: 8 (12%). Material do telhado: palha ou sapé: 58 (86%); telha de barro: 9 (14%).
♦ As fontes de água existentes são os poços. Os tipos de água preferidos para tomar banho são os rios: para preparar alimento, beber e lavar roupa e lavar vasilhas
é a água encanada.
♦ A aldeia possui sistema de abastecimento de água, com rede de distribuição, 67 ligações domiciliares (água encanada dentro de casa), reservatório elevado de
fibra de vidro, com capacidade entre 5001 a 10.000 litros e captação (tipo de fonte do sistema) através de poço.
♦ Hábitos de higiene: média de banhos por dia : 3 ; os moradores não têm o hábito de clorar e ferver a água de beber, mas coam ou filtram a água de preparar
alimentos. A limpeza e escovação diária são hábitos identificados. Os locais para defecar são distintos para homens e mulheres e as folhas são utilizadas como
material para limpeza da região anal, realizando sua disposição em terrenos próximos às casas. A urina não é utilizada com finalidade ritual.
♦ Disposição dos dejetos e lixo: o lixo é lançado a céu aberto, estando em contato com os animais domésticos, e no posto de saúde é embalado em saco plástico,
sendo em seguida queimado. As privadas existentes são do tipo privada coletiva com vaso sanitário, totalizando 3 unidades.

Fonte: FUNASA/SISABI, acesso em 31/12/2004.

Descrição do processo de Obtenção e de Registro do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
Projeto de pesquisa de mestrado em Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ
Título: Uma Discussão sobre o Sistema de Informação de Saneamento (SISABI) no Distrito Sanitário Especial
Indígena do Maranhão, Enfocando as Aldeias Timbira.
Pesquisador responsável: Rosana Lima Viana, mestranda do Departamento de Endemias Samuel Pessoa,
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz.
A população indígena que o projeto abordará é a da família Timbira do Estado do Maranhão,
localizada nos municípios de Itaipava do Grajaú, Amarante, Fernando Falcão e Montes Altos, pertencentes às
etnias Krapunkatyjê,Pukobiê, Apaniekra, Ramkokamekra e Krikati. Estes povos possuem variável domínio da
língua portuguesa, onde de forma geral parte da população, em especial os homens, falam e entendem com
razoável fluência, o que não ocorre com os idosos e as mulheres. Desta forma, o processo de explicação da
pesquisa para os indivíduos indígenas participantes será realizado de forma bilíngüe, em português e na língua
local de cada aldeia, com a participação dos Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento, lideranças das
aldeias, componentes da equipe de saúde e das instituições não governamentais atuantes nas comunidades, que
darão suporte as traduções para os demais componentes das aldeias, seguindo o seguinte roteiro:
1 - Apresentação da pesquisadora nas aldeias. Este procedimento é considerado necessário, mesmo
sabendo-se que a pesquisadora já atua em área e é conhecida por diversos membros das comunidades;
2 - Apresentação dos objetivos da pesquisa;
3 - Apresentação do método da pesquisa:
4 - Explicação objetiva sobre o caráter voluntário da participação individual e do direito de não
participação na pesquisa como um todo ou em qualquer parte da mesma.
5 – Explicação sobre a presença da pesquisadora em campo para observação dos aspectos sanitários
das aldeia e que todos os cuidados necessários para não interferir na rotina do grupo ou em suas questões
políticas, religiosas e sociais serão tomados por parte da pesquisadora.
6 - Explicação do benefício da pesquisa em relação ao subsídio de políticas públicas voltadas para as
ações de saneamento em área indígena, buscando projetos que atendam as especificidades de grupos etnicamente
diferenciados, obedecendo à Constituição de 1988.
7 - Explicação sobre a necessidade da concordância por escrito dos participantes.
8 - Leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
9 - Explicação sobre as dúvidas que forem explicitadas.
10 - Explicação sobre a obrigação da pesquisadora em respeitar as decisões coletivas ou individuais
dos participantes da pesquisa.
11 - Explicação sobre a disponibilidade da pesquisadora para, há qualquer momento, responder a
perguntas sobre a pesquisa e sobre a participação na pesquisa, por parte de qualquer indivíduo do grupo, mesmo
aqueles que não concordarem em participar.
Salienta-se que o seguinte roteiro será realizado em reunião do Conselho Local das aldeias que farão
parte da pesquisa, agendada previamente com as lideranças locais.
O processo de explicação para os participantes não indígenas obedecerá aos passos descritos acima,
anteriormente às reuniões nas aldeias, pois os mesmos serão convidados a participarem das respectivas reuniões.

Rio de Janeiro, ________________.

____________________________
Rosana Lima Viana
RG 1.317. 266 SSP-MA

Termo de Autorização e Compromisso
Autorizo a realização de levantamento documental, com vistas à obtenção de dados e
informações sobre o processo de trabalho em saúde e saneamento em áreas indígenas, realizadas no
âmbito da Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde do Maranhão. Estou ciente
que o acesso aos referidos registros fazem parte de levantamento de dados para a realização do
projeto de pesquisa intitulado: Condições de Saneamento em Áreas Indígenas: uma Discussão
sobre o Sistema de Informação de Saneamento (SISABI) no Distrito Sanitário Especial
Indígena do Maranhão, enfocando as Aldeias Timbira, sob a responsabilidade da engenheira
Rosana Lima Viana, mestranda da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fundação
Oswaldo Cruz.
Tomei conhecimento do conteúdo escrito do projeto e fui informado de seus objetivos e
procedimento metodológicos. :
Sei que posso me comunicar , em qualquer momento, diretamente com a pesquisadora
através do telefone (98) 2143-3343, para esclarecimento das dúvidas. .
Poderei também nos comunicar diretamente com o Comitê de Ética em Pesquisa da
Escola Nacional de Saúde pública Sérgio Arouca para esclarecimento de qualquer questão acerca
dos

procedimentos

da

pesquisa,

através

do

telefone:

(21)

2598-2570/2723,

email

cep@ensp.fiocruz.br, http://www.ensp.fiocruz.br/etica.
Tenho a garantia de que todas as informações utilizadas na pesquisa, deverá garantir o
sigilo de nomes de profissionais da instituição e de outras pessoas, que porventura estejam
identificados nos documentos consultados.
Tenho ciência de que esta pesquisa pertence à área das Ciências da Saúde, não
constituindo nenhum risco direto aos sujeitos direta ou indiretamente envolvidos.
Comprometo-me, ainda, a garantir à pesquisadora responsável pela pesquisa, que
também integra o quadro de profissionais da Coordenação Regional da FUNASA no Maranhão,
todo suporte para a realização da investigação, dentro da rotina dos serviços, incluindo a observação
de campo nas aldeias Timbira do estado do Maranhão.
São Luiz, ______de __________de 2004.
________________________________________________________
Assinatura do Coordenador Regional da FUNASA – Maranhão
Com carimbo

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA
Mestrado em Saúde Pública/Subárea Endemias
ROTEIRO PARA ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS COM ATORES
CHAVE1
1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO
Nome:_________________________________________________________________
Endereço:______________________________________________________________
Cidade:___________________UF:___________________CEP: __________________
Telefone:__________________________e-mail:_______________________________
Profissão que exerce:_____________________________________________________
2. AS AÇÕES DE SANEAMENTO DESENVOLVIDAS NO DSEI-MARANHÃO:
 Nível de conhecimento sobre as ações de saneamento desenvolvidas no DSEIMA;
 Participação na escolha e elegibilidade das ações de saneamento;
 Quais as ações de saneamento consideradas prioritárias e qual o critério de
escolha;
 As maiores dificuldades visualizadas na implantação de ações de saneamento;
 Sugestões e recomendações para implantação, implementação e/ou adequação
das ações de saneamento.
3. IMPLANTAÇÃO DO SISABI NO DSEI-MA:


Nível de conhecimento sobre o SISABI;



Periodicidade de acesso aos dados do sistema, em meio eletrônico ou ao

cadastro das aldeias;

1



Utilização dos dados do SISABI na rotina de trabalho;



Participação na implantação do SISABI no Distrito.



Sugestões e recomendações para adequação do sistema.

As entrevistas foram realizadas com 17 atores-chave, entre servidores da DIESP, DSEI e lideranças
indígenas.

“Croqui” da aldeia Kanela Escalvado

“Croqui” da Aldeia Escalvado elaborado pelo Agente Indígena de Saneamento Luciano Kanela

