MERGULHO NA ARQUEOLOGIA
O Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação Patrimonial
realiza estudos arqueológicos, etnológicos e educação
patrimonial, visando à divulgação do conhecimento e a
preservação do patrimônio cultural material e imaterial da
região. Dentre as atividades desenvolvidas têm-se o
salvamento arqueológico, a curadoria de artefatos
arqueológicos e etnológicos, atividades de campo para
identiﬁcação e registro de sítios arqueológicos,
documentação de manifestações culturais, coletas de
materiais e análises laboratoriais das peças coletadas e
manutenção de acervo.
O Setor também desenvolve serviços e consultorias
especializados em Educação Patrimonial, principalmente
por meio de atividades voltadas para valorização e
preservação da cultura e Arqueologia de Contrato. Em mais
de 34 anos, a FCCM acumula um acervo com mais de 700
mil artefatos e mais de 350 sítios identiﬁcados.

IMMERSING IN ARCHAEOLOGY
The Center of Archeology, Ethnology and Heritage
Education carries out archaeological, ethnological and
heritage education, aiming at the dissemination of
knowledge and the preservation of the material and
immaterial cultural heritage of the region. Among the
activities developed are archaeological salvage, the
curating of archaeological and ethnological artifacts, ﬁeld
activities for identiﬁcation and registration of
archaeological sites, documentation of cultural events,
collect of materials, and laboratory analysis of the
collected pieces and maintenance of the collection. The
Sector also develops services and consultancies
specialized in Heritage Education, mainly through activities
aimed at valorization and preservation of culture and
Contract Archeology. In more than 34 years, the FCCM has
accumulated a collection of more than 700 thousand
artifacts and more than 350 identiﬁed sites.

EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Preocupada com a preservação das tradições e
valorização da cultura regional a Fundação Casa da
Cultura de Marabá tornou-se referência na região no
que diz respeito a programas educativos que visam
à difusão e valorização do patrimônio cultural.
Desde 2012, a FCCM vem ampliando seu território
de atuação por meio da prestação de serviços e
consultorias em Educação Patrimonial e, dessa
forma, fortalecendo as campanhas de valorização
de patrimônio arqueológico, prédios históricos,
saberes tradicionais, manifestações culturais,
religiosas, etc.

HERITAGE EDUCATION
Concerned with the preservation of the traditions
and appreciation of the regional culture, the
Foundation Casa da Cultura de Marabá became a
reference in the region with regard to educational
programs aimed at the dissemination and
appreciation of cultural heritage. Since 2012, the
FCCM has been expanding its territory by providing
services and consultancy in Heritage Education and,
in this way, strengthening campaigns for the
valorization of archaeological heritage, historical
buildings, traditional knowledge, cultural and
religious events, etc.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Para uma educação ambiental eﬁciente atividades
extracurriculares como leitura, pesquisas, atividades
em laboratório e debates são fundamentais para dar
aos jovens mais clareza sobre os problemas que
afetam a comunidade onde vivem.
Nossa equipe de educação ambiental é composta por
doutores, mestres e técnicos que desenvolvem
atividades de pesquisa nas áreas de Botânica,
Etnobotânica, frutíferas e zoologia das regiões sul e
sudeste do Pará, parte do Estados do Maranhão e
Tocantins, o que lhes permite um amplo e
diversiﬁcado conhecimento sobre o meio ambiente.

ENVIRONMENTAL EDUCATION
For an eﬃcient environmental education,
extracurricular activities such as reading, research,
lab activities and debates are the key to giving
young people more clarity on the issues aﬀecting
the community where they live. Our environmental
education team is composed of doctors, masters
and technicians who develop research activities in
the areas of Botany, Ethnobotany, fruits, and
zoology in the south and southeast regions of Pará,
part of the States of Maranhão and Tocantins, which
allows them a broad and diversiﬁed knowledge
about the environment.

BOTÂNICA E ZOOLOGIA
Além de suas atividades de rotina, os núcleos de Botânica
e Zoologia desenvolvem trabalhos voltados para a
Educação Ambiental, Bioespeleologia e Etnobotânica,
trazendo à reﬂexão o impacto da ocupação humana na
região sul e sudeste do Pará, parte dos estados do
Maranhão e Tocantins, a partir das ocorrências de plantas e
insetos ali encontrados.
Os acervos são compostos por mais de 7.000 amostras da
ﬂora regional, exemplares inteiros ou partes anatômicas de
espécies dos vários grupos zoológicos como mamíferos,
aves, répteis, anfíbios, peixes, insetos e outros
invertebrados, bem como ninhos, casulos, ediﬁcações, etc.,
conservados intactos em via seca ou úmida e
taxidermizados. As características de conservação variam
conforme o grupo animal. Atualmente a Zoologia conta
com 11.769 exemplares da fauna amazônica, principalmente
testemunhos da fauna local.

BOTANY AND ZOOLOGY
In addition to their routine activities, the Botany and
Zoology nuclei develop works focused on Environmental
Education, Bio-Speleology and Ethnobotany, bringing to
light the impact of human occupation in the south and
southeast of Pará, part of the states of Maranhão and
Tocantins, from the occurrences of plants and insects
found there. The collections consist of more than 7,000
samples of the regional ﬂora, whole specimens or
anatomical parts of species of the various zoological
groups such as mammals, birds, reptiles, amphibians,
ﬁshes, insects and other invertebrates, as well as nests,
cocoons, buildings, etc., preserved intact in dry or wet
and taxidermised. The conservation characteristics vary
according to the animal group. Currently the Zoology has
11,769 specimens of the Amazon fauna, mainly
testimonies of the local fauna.

GEOLOGIA
No Setor de Geologia, contamos com proﬁssionais capacitados
para realizar atividades de mapeamento geológico/estrutural,
coleta de amostras para estudo petrográﬁco e análises químicas,
descrição de amostras dos diferentes tipos de rochas e/ou
testemunhos de sondagem, caracterização petrográﬁca e
microscopia de minérios, estudos geoespeleológicos, elaboração
de mapas em ambiente SIG e preparação de relatórios técnicos
para obtenção de licenças junto às secretarias municipais e
estaduais de Meio Ambiente, Departamento Nacional de
Produção Mineral (DNPM), como planos de lavra, outorga de
lançamento eﬂuentes, licenciamento para extração de areia, seixo,
argila, entre outros. Atuamos ainda com o Georreferenciamento,
Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano de Controle Ambiental
(PCA), Relatório de Controle Ambiental (RCA), Plano de
Recuperação Ambiental da Área Degradada (PRAD). Os
geólogos também atuam na ﬁscalização e/ou visita técnica a
empreendimentos.

GEOLOGY
In the Geology Sector, we have trained professionals to perform
geological / structural mapping activities, sample collection for
petrographic study and chemical analysis, description of
samples of diﬀerent types of rocks and / or sounding samples,
petrographic characterization and mineral microscopy,
geospeleological studies, preparation of maps in the GIS
environment and preparation of technical reports for obtaining
licenses from the municipal and state environmental secretaries,
National Department of Mineral Production (DNPM), such as
mining plans, release of eﬄuents, licensing for extraction of
sand, pebble, and clay, among others. We also work with the
Georeferencing, Rural Environmental Registry (CAR),
Environmental Control Plan (PCA), Environmental Control
Report (RCA), and Environmental Recovery Plan for the
Degraded Area (PRAD). The geologists also act in the
inspection and / or technical visit to enterprises.

ESPELEOLOGIA
O Núcleo de Espeleologia e Geologia da FCCM atua
desenvolvendo serviços técnicos especializados em
Espeleologia, Bioespeleologia, Geoespeleologia e
Geologia. Atuando em cavidades naturais com foco
em prospecção espeleológica e espeleotopograﬁa,
diagnósticos regionais, além de planejamento
estratégico e apoio ao Núcleo de Espeleologia Vale
(NEV).

SPELEOLOGY
The Nucleus of Speleology and Geology of the
FCCM develops specialized technical services in
Speleology, Bio-Speleology, Geospeleology and
Geology. Acting in natural caves with focus on
speleological prospecting and speleotopography,
regional diagnostics as well as strategic planning
and support for the Vale Speleology Center (NEV).

GEOESPELEOLOGIA
Possuímos um time de proﬁssionais de
geologia/espeleologia que realizam estudos
geoespeleológicos em cavidades naturais
subterrâneas. Este serviço consiste na análise
qualitativa e quantitativa dos atributos físicos das
cavernas e do contexto geológico onde elas estão
inseridas. Durante o trabalho é realizada avaliação
lito-estrutural, hidrológica, sedimentar e
morfológica, para entender os processos
relacionados à gênese e desenvolvimento das
cavernas, bem como a dinâmica de circulação de
matéria dentro de ambientes subterrâneos.

GEOSPELEOLOGY
We have a team of geologists/speleologists who
perform geospeleological studies in natural caves.
This service consists of the qualitative and
quantitative analysis of physical attributes of caves
and its geological context. They develop
lithostructural, hydrological, sedimentary and
morphological evaluation to understand the
processes related to the genesis and development
of the caves, as well as, the dynamics of the
circulation of matter inside underground
environments.

BIOESPELEOLOGIA
A bioespeleologia investiga as características correlatas
à preservação do equilíbrio do ecossistema subterrâneo,
abordando aspectos ecológicos e evolutivos da fauna
silvestre associada (vertebrados e invertebrados), bem
como a dinâmica tróﬁca do aporte energético
(diversidade de substratos orgânicos e os agentes
relacionados com a importação destas fontes de
energia), a cobertura vegetal e as condições microclimáticas. Esses estudos são fundamentais para
determinação do grau de relevância das cavidades
naturais subterrâneas e de suas respectivas áreas de
inﬂuência, representando ferramentas-chave em planos
de manejo e projetos ambientais que buscam o
monitoramento, a preservação e a conservação do
Patrimônio Espeleológico.

BIOSPELEOLOGY
Bio-Speleology investigates the characteristics related to
preservation of balance in the underground ecosystems,
approaching aspects of the ecological and evolutionary
wildlife (vertebrates and invertebrates), as well as, the
trophic dynamics of the energy supply (diversity of
organic substrates and agents related to the importation
of these sources of energy), plant cover and microclimatic conditions. These studies are fundamental for
determining the degree of relevance of the underground
natural caves and their respective areas of inﬂuence,
representing key tools in management of environmental
projects that seek the monitoring, preservation, and
conservation of the Speleological Heritage.

SEGURANÇA DO TRABALHO
A Fundação Casa da Cultura está preocupada com
a segurança de seus proﬁssionais. Pensando nisso,
criou o SESMT (Serviço Especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho),
que busca prevenir e diminuir a quantidade de
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais.
Também tem a função de treinar e orientar os
funcionários sobre o aparecimento de novas
doenças, quanto à preservação do meio ambiente e
utilização correta dos EPI's (Equipamentos de
Proteção Individual).

LABOR SAFETY
Foundation Casa da Cultura is worried about the
safety of its professionals and because of it, created
the SESMT (Specialized Service in Safety
Engineering and Occupational Medicine), which
seeks to prevent and reduce the amount of
occupational accidents and diseases. It also has the
function of training and guiding employees about
the appearance of new diseases, regarding the
preservation of the environment and the correct
use of PPE (Personal Protective Equipment).

RECONHECIMENTO DO IPHAN
Ao longo de mais de três décadas de trabalho, a Fundação
tem se dedicado à preservação da história e da memória
regional, tornando-se uma instituição de referência
nacional e internacional em prestação de serviços,
pesquisas e preservação ambiental e patrimonial, atuando
nas áreas de Arqueologia, Educação Patrimonial e
Etnologia, Espeleologia, Bioespeleologia, Geoespeleologia,
Geologia, Educação Ambiental, Etnobotânica e Zoologia.
Como reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos, a
FCCM conquistou duas vezes o Prêmio Rodrigo Melo
Franco de Andrade, concedido pelo IPHAN. Dentre elas,
em sua 27ª Edição, a FCCM foi contemplada na Categoria I
- iniciativas de excelência em técnicas de preservação e
salvaguarda do Patrimônio - premiada pelo Projeto Balsa
de Buriti Preservando a Memória Fluvial.

ACKNOWLEDGMENT OF THE IPHAN
Throughout more than three decades of work, the
Foundation has been dedicated to the preservation of
history and regional memory, becoming an institution of
national and international reference in providing services,
researches and environmental and patrimonial
preservation, acting in the areas of Archeology,
Patrimonial Heritage and Ethnology, Speleology, BioSpeleology, Geospeleology, Geology, Environmental
Education, Ethnobotany and Zoology. In recognition of
developed works, the FCCM won twice, the Rodrigo Melo
Franco de Andrade Prize granted by IPHAN. Including in
its 27th Edition, in the Category I - initiatives of excellence
in techniques of preservation and protection of Heritage awarded by the Balsa de Buriti Project Preserving River
Memory.

EXPERIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS E PESQUISAS
Acompanhe abaixo a ampla experiência que a
Fundação Casa da Cultura de Marabá possui na
realização de pesquisas e serviços na Amazônia:
Educação Patrimonial para os Projetos Vale: Serra
Norte, Serra Leste e S11D, diagnóstico, prospecção e
salvamento arqueológico em sítios a céu aberto e em
cavidades naturais para os projetos Vale: Salobo e
Serra Norte, Aços Laminados do Pará/ALPA, Linha
de Transmissão do Projeto Salobo, Linha de
Transmissão do Projeto de Repotencialização de LT,
laudo arqueológico para o sítio Takeda e análises
laboratoriais de dezenas de sítios arqueológicos.
Além de prospecção e salvamento arqueológico na
Rodovia BR-222 (Marabá-PA). Serviços
especializados em espeleologia, tais como
prospecção, mapeamento e topograﬁa de cavidades
naturais subterrâneas nos municípios de Canaã dos
Carajás-PA, Parauapebas-PA, São Félix do Xingu-PA
e Tucumã-PA (Serra do Tarzan, minas N2, N3, N4E,
Barragem do Igarapé Gelado, Serra Arqueada e
entornos), revisão de mapas topográﬁcos para
questões de relevância Espeleométrica nos
municípios de Parauapebas, Canaã dos Carajás e
Curionópolis (Serra do Tarzan, S11D, Serra Leste 01).

EXPERIENCE IN THE PROVISION
OF SERVICES AND RESEARCHES
Follow below the extensive experience that the
Foundation Casa de Cultura de Marabá has in
conducting researches and services in the Amazon:
Heritage Education for Vale Projects: Serra Norte,
Serra Leste and S11D, diagnosis, prospecting and
archaeological salvage in open pit sites and in natural
caves for Vale projects: Salobo and Serra Norte,
Laminated Steel of Pará / ALPA, Salobo Project
Transmission Line, Transmission Line of the LT
Repowering Project, report to the Takeda site and
laboratory analyses of dozens of archaeological sites.
In addition to prospecting and archaeological
salvage in Highway BR-222 (Marabá-PA). Specialized
speleological services, such as prospecting, mapping
and topography of underground natural caves in the
municipalities of Canaã dos Carajás-PA,
Parauapebas-PA, São Félix do Xingu-PA and
Tucumã-PA (Serra do Tarzan, mines N2, N3, N4E,
Igarapé Gelado Dam, Serra Arqueada and
surroundings), review of topographic maps for issues
of Speleometric relevance in the municipalities of
Parauapebas, Canaã dos Carajás and Curionópolis
(Serra do Tarzan, S11D, and Serra Leste 01).

E MUITO MAIS...
Além das pesquisas cientíﬁcas e prestações de
serviço, a Fundação Casa da Cultura de Marabá
desenvolve diversas atividades de cunho social,
educacional, artístico e cultural no município de
Marabá, bem como em comunidades indígenas da
região Sul e Sudeste do Pará, através dos trabalhos
da Escola de Música Maestro Moisés Araújo, Banda
Maestro Valdemar Henrique, Companhia de Artes,
Orquidário Margaret Mee, Arquivo Histórico Manoel
Rodrigues, Museu Municipal de Marabá e NAEEP Núcleo de Arqueologia, Etnologia e Educação
Patrimonial.

AND MORE...
In addition to scientiﬁc researches and service
provision, the Casa da Cultura de Marabá Foundation
carries out many social, educational, artistic and
cultural activities in Marabá, as well as, in indigenous
communities in the South and Southeast of Pará,
through of the works of the Musical School Maestro
Moisés Araújo, Band Maestro Valdemar Henrique,
Company of Arts, Orchid Nursery Margaret Mee,
Historical Archive Manoel Rodrigues, Municipal
Museum of Marabá, and NAEEP - Center of
Archeology, Ethnology and Patrimonial Education.

