ANEXO II

1. NOTA TÉCNICA SOBRE MEDIDAS COMPLEMENTARES PARA
CONTENÇÃO E ISOLAMENTO DE INVASORES EM SETE TIS CRÍTICAS:
Análise do Eixo 1, item 1.1 (1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3) do Plano Geral de Enfrentamento ao
Covid-19 apresentado pelo Governo no âmbito da ADPF 709

Durante a pandemia provocada pela Covid-19, grileiros, madeireiros e
garimpeiros têm se aproveitado, especialmente no contexto da redução de ações de
comando e controle e da interrupção da prática de perdimento de equipamentos utilizados
em ilícitos ambientais, para dar continuidade às invasões e expandir suas ações criminosas
em Terras Indígenas (TIs). Com isso é agravada a situação de vulnerabilidade dos
indígenas, já que estes agentes criminosos se tornam também vetores de transmissão da
Covid-19.
Visando subsidiar e aperfeiçoar a implementação de medidas emergenciais
de proteção territorial e reduzir o risco de contágio das populações indígenas apresentase, a seguir, informações sobre os principais vetores de invasão nas terras indígenas
com nível crítico de vulnerabilidade e as propostas de medidas de contenção e
isolamento de invasores. São medidas relativamente simples e que podem ter sucesso
no sentido de impedir que novos invasores entrem nas TIs e que os atuais invasores
expandam as atividades ilegais em curso. Os dados utilizados para a caracterização da
situação de vulnerabilidade das terras indígenas provêm das seguintes fontes:
● Alertas de desmatamento: Sistema de Detecção do Desmatamento em
Tempo Real (DETER)1 e Sistema Indicação Radar de Desmatamento da
Bacia do Xingu (SIRAD-X)2
● Casos de contaminação por Covid-19: Ministério da Saúde e Secretaria
Especial de Saúde Indígena (SESAI).

1

O DETER é o sistema de monitoramento do desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE).
2
O SIRAD X (Sistema de Indicação Radar de Desmatamento do Xingu) é um sistema detecção de
desmatamento que consegue monitorar mudanças na cobertura do solo inclusive durante a estação chuvosa,
devido à tecnologia de radar utilizada no mapeamento. Além de imagens Radar, o sistema recebe apoio de
imagens óticas diárias de alta resolução, que permitem a identificação de alvos de desmatamento com muito
mais detalhes e precisão. O Instituto Socioambiental-ISA opera o sistema de monitoramento por radar na
bacia do Xingu em parceria com a Rede Xingu+. Disponível em: <https://www.xingumais.org.br/siradx>.

2. A Covid-19 nas Terras Indígenas:

Os dados publicados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI)
apontam que os casos de Covid-19 em indígenas atendidos pelo Subsistema de
Atenção à Saúde Indígena vêm aumentando diariamente. Até o dia 13 de agosto de
2020, já haviam sido registrados 19.119 casos confirmados da doença entre as populações
indígenas espalhadas em todas as regiões do Brasil. O acompanhamento independente
realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) aponta para um número
ainda maior de casos, chegando a 24.942 casos. Considerando o número de óbitos
notificados pela SESAI e os óbitos subnotificados, registrados pela Apib, o número de
indígenas mortos já chegou a 669 até meados de agosto.

Figura 1. Óbitos de indígenas por Covid-19 confirmados. Fonte: Comitê Nacional de Vida
e Memória Indígena.

As sete terras indígenas elencadas com alto grau de vulnerabilidade
decorrente dos elevados índices de desmatamento e invasões são: Yanomami, Karipuna,
Munduruku, Kayapó, Araribóia, Uru-Eu-Wau-Wau e Trincheira Bacajá. Durante o
período da pandemia considerado neste levantamento (1º de março de 2020 a 11 de agosto
de 2020), os 38 municípios em sobreposição com as sete (7) Terras Indígenas priorizadas
somaram 63.328 casos da Covid-19 e 1.184 óbitos. A contaminação por Covid-19 entre
todos estes municípios continua em crescimento.

Figura 2. Casos Confirmados de Covid-19 entre os municípios em sobreposição com as sete (7) Terras
Indígenas priorizadas. Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde/https://brasil.io/covid19/. O dado de
desmatamento mostra que ele seguiu aumentando durante a pandemia e que as invasões só crescem. Já os
dados de Covid-19 nas cidades do entorno das TIs estão aumentando. Como os invasores transitam nessas
cidades e entram nas TIs, à medida que os casos e transmissão aumentam nas cidades, aumenta, também,
o risco de contágio dos indígenas que estão nas TIs.

Com relação às populações indígenas que habitam estas sete (7) Terras
Indígenas, embora a forma de disponibilização dos dados pela SESAI e pelos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) dificulte a identificação do número de casos e
óbitos de maneira particularizada para cada terra indígena e comunidade, os dados
disponibilizados pelos DSEIs apontam que, nas quatro Terras Indígenas onde foi
possível contabilizar os casos de Covid-19 no período analisado (com exceção de
Uru-Eu-Wau-Wau) os casos da doença vêm aumentando significativamente nos
últimos meses, com destaque para as TIs Kayapó e Yanomami.

Figura 3. Número de casos de Covid-19 nas TIs Kayapó, Trincheira Bacajá, Uru-Eu-Wau-Wau e
Yanomami. Fonte: DSEI.
*Obs: Não foi possível discriminar o número de casos nas TI Araribóia, Karipuna e Munduruku pela
ausência de dados desagregados disponibilizados pelos DSEI.

3. Invasões nas Sete (7) Terras Indígenas Durante os Meses da Pandemia:

A avaliação de indicadores de invasão das TIs para a prática de atividades
ilícitas mostra que o contexto da pandemia não teve impacto na diminuição das
invasões.
Os alertas de desmatamento e degradação florestal do DETER mostram
que as sete (7) TIs somaram 2.692,7 hectares em desmatamentos durante o período
de março a julho de 2020. Mesmo com a Portaria da Funai n.º 419/PRES, de 17 de março
de 2020, que suspende o ingresso em Terras Indígenas, as invasões aumentaram. Isso
demonstra que apenas barrar a entrada de não indígenas em Portaria, não é medida
suficiente para repelir os invasores, para tanto são precisas ações efetivas de fiscalização
seja em área, seja em seu entorno.

Terra Indígena

Desmatamento (ha) durante a Aumento percentual entre
pandemia (mar-jul20)
março e julho/2020

TI Karipuna

331.41

30%

TI Uru-Eu-WauWau

124.34

177%

TI Kayapó

520.41

420%

TI Yanomami

350.8

85%

TI Araribóia

47.64

36%

TI Mundurucu

451.77

238%

TI
Trincheira/Bacajá

866.34

827%

Quadro 1. Aumento percentual de alertas de desmatamento no interior das 7 terras indígenas prioritárias
na comparação entre os meses de março e julho de 2020. Fonte: DETER-INPE para as TIs Karipuna,
Uru-Eu-Wau-Wau, Kayapó, Mundurucu e Trincheira Bacajá; e SIRAD (ISA) para as TIs Yanomami (14
ha segundo DETER) e Arariboia (8,48 ha segundo DETER). OBS: O sistema SIRAD (ISA) monitora
mensalmente as TIs Yanomami e Arariboia, utilizando imagens de radar e imagens óticas de alta
resolução (satélite Planet), as quais aumentam a capacidade de detecção.

Figura 4. Desmatamento Detectado no interior das sete terras indígenas analisadas no período entre março
e julho de 2020. Fonte: DETER-INPE.

A seguir são apresentadas informações atualizadas sobre as invasões de
cada uma das sete (7) TIS elencadas na petição inicial, a relação destas ocupações
ilegais com o aumento dos casos de Covid-19 nas comunidades e propostas
específicas para a contenção de invasões no contexto de cada uma delas.

3.1

TI Yanomami:

O último Boletim da SESAI sobre a expansão da Covid-19 na TI Yanomami
(TIY), de 12 de agosto de 2020, registra um total de 458 indígenas contaminados, 15
suspeitos e quatro óbitos. Desses, 33% foram contaminados na estrutura de atendimento
aos índios doentes na cidade de Boa Vista e 67% são casos de transmissão em área, em
razão do contato com pessoas de fora, sendo que os dados de transmissão em área estão
em franco crescimento.
Entre os casos de transmissão comunitária, por sua vez, destacam-se
precisamente as regiões onde há presença garimpeira, a saber: Alto Mucajaí (66
casos); Apiaú (52 casos); Waikás (45 casos); e Kayanau ou Papiu novo (13 casos). A
região de Maturacá, que fica no estado do Amazonas, teve os maiores números de Covid:
apresentou 94 casos de transmissão comunitária, ao mesmo tempo em que se multiplicam
os relatos indígenas de aumento da atividade garimpeira. Maturacá possui a maior
densidade populacional da TIY e possui grandes conexões com a cidade de São Gabriel
da Cachoeira (AM). Ademais, cabe lembrar que o primeiro caso registrado na TIY e o
primeiro óbito de indígena no Brasil, foi justamente um jovem que vivia na região do rio
Uraricoera.

Figura 5. Casos da Covid-19 em não indígenas para os oito municípios (Alto Alegre, Amajari, Barcelos,
Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira) em sobreposição
com a TI Yanomami e alertas de desmatamento e degradação florestal na TI Yanomami. Fonte: Brasil.io,
DETER-INPE.

3.1.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

Região do rio Uraricoera (Casos totais de COVID: 46; Área degradada:
1.121 hectares): As áreas de garimpo no rio Uraricoera concentram-se no trecho que vai
da boca do rio Auaris até a proximidade da comunidade de Waikás. Esta área corresponde
hoje a 55% de toda a área degradada pelo garimpo na TIY e estima-se que mais da metade
das pessoas envolvidas com o garimpo ilegal na TIY esteja atuando nesta região. Até
recentemente as atividades funcionavam tendo como referência o garimpo do tatuzão, um
grande acampamento com infraestrutura de comércio e pequenos serviços como
prostíbulo. Essa estrutura foi desmontada em 2019 por ação do exército e relatos de área
informam que ela está sendo realocada na direção da foz do rio Auaris, em pequenos
acampamentos, compostos por barracas de lona onde dormem os garimpeiros e que são
facilmente mudados de lugar, acompanhando a abertura de novas áreas de garimpo. A
logística de abastecimento do garimpo do Uraricoera é feita a partir do rio, com trechos
terrestres para a superação de cachoeiras com auxílio de quadricíclos, e por meio de pistas
de pouso clandestinas. Para acessar o rio, os garimpeiros utilizam uma estrada vicinal que
conecta a BR-205 a um porto nas proximidades do Igarapé Arame. O controle dos voos
clandestinos por meio da fiscalização do espaço aéreo, da venda de combustível de
aviação e da fiscalização de aeródromos, e o controle da entrada de suprimentos no
rio Uraricoera, podem contribuir para a contenção dos invasores com relativo
sucesso. Em 2018 uma operação conjunta da Polícia Federal e do Exército (Curare XIX),
que atuou constrangendo a logística do garimpo, foi responsável pela retirada de mais de
1.900 garimpeiros nesta região, em um período de 3 meses, sem episódios de conflito3.
Região dos rios Mucajaí e Couto Magalhães (Casos totais de COVID: 79;
Área degradada: 493 hectares): O Garimpo na região conhecida como Papiu e Kayanau
está localizado próximo ao entroncamento dos rios Couto Magalhães e Mucajaí. Depois
do Uraricoera, é a região com maior área degradada. Constitui-se basicamente de
acampamentos de lona, que podem ser facilmente transportados para novas zonas de
exploração assim que a rentabilidade de uma área decai. O Acesso à região é feito pelo
rio e por via aérea. Pela via fluvial, os garimpeiros possuem portos localizados fora da
TIY, acessados por vicinais, conectadas à BR 205 entre Boa Vista-RR/Alto Alegre-RR.

Folha de São Paulo. Por: Leão Serva. “Ação tira 1.900 garimpeiros de terra ianomâmi”. Publicada em:
18 nov. 2019. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/11/acao-tira-1900-garimpeirosde-terra-ianomami.shtml>. Acesso em: 14 ago. 2020.
3

O tráfego pelo rio recentemente tem sido desestimulado pela presença da Base de
Proteção Etnoambiental (BAPE) da Fundação Nacional do Índio (Funai), de Walopali,
que impede a subida de garimpeiros por essa via até as zonas de garimpo. Entretanto, ao
menor sinal de desmobilização das forças de comando e controle do Estado essa logística
é retomada. No que diz respeito ao acesso aéreo, os garimpeiros fazem uso de diversas
pistas clandestinas abertas na região, e frequentemente utilizam também as pistas que dão
suporte ao atendimento à saúde, o que representa um risco de contaminação ainda maior.
Assim como para o garimpo no Uraricoera, medidas de controle do espaço aéreo e
bloqueio fluvial podem isolar a logística de insumos para o garimpo, e contribuir com
grande eficácia para a diminuição da atividade.
Rio Catrimani e Serra da Estrutura (Casos de COVID: 3; Área
degradada: 77 hectares): O garimpo nesta região acontece de maneira fragmentada ao
longo do alto curso do rio Catrimani (em balsas) e em algumas encostas da Serra da
Estrutura. Trata-se de uma área com menor expressão, cujo risco, porém, não deve ser
subestimado. A infraestrutura de suporte à atividade consiste em pistas de pouso, balsas
e acampamentos com barracas de lona de grande mobilidade. O principal acesso é por via
aérea, utilizando pistas clandestinas e eventualmente a pista que dá suporte ao Posto de
Saúde do Polo Base Alto Catrimani. Recentemente o acesso também está sendo feito por
via fluvial, pelo próprio rio Catrimani. Há informações de indígenas da região que
afirmam que está em curso a abertura de um varadouro (pequena estrada), para tráfego de
quadriciclos, que conectaria o rio Catrimani na altura da cachoeira do Poraquê até o
garimpo da cabeceira do rio Apiaú, que, como veremos, possui acesso terrestre-fluvial.
Vale dizer que esta mesma região é área de perambulação de um grupo que vive em
isolamento voluntário, conhecidos como Moxihatëtëma, e monitorados pela Funai
desde 2001. Sobrevoos recentes indicam que o garimpo mais próximo está situado a
apenas 8 km da aldeia dos isolados. No sentido de proteger este grupo e as demais
comunidades indígenas de recente contato que vivem na região é também
fundamental o bloqueio dos rios Catrimani e Novo, por meio de bases temporárias
instaladas nos postos de saúde, e medidas de controle do espaço aéreo.
Rio Apiaú e rio Novo (Casos de COVID: 52; Área degradada: 95
hectares) : De todas as principais regiões de garimpo na TI Yanomami o Apiaú é aquela
que apresenta a maior facilidade de acesso. Como este rio marca o limite da TI, em
determinado trecho limítrofe a fazendas, o acesso é feito por via terrestre em vicinais até
a margem do rio e de lá barcos trafegam levando equipamentos, mantimentos e pessoas

para o rio Novo, tributário do Apiaú. Informações oriundas de campo sugerem que devido
a esta facilidade o garimpo nesta região está se desenvolvendo a partir de varadouros para
se conectar com o rio Catrimani e o rio Mucajaí, possibilitando driblar a barreira fluvial
da BAPE Walopali neste último. Seria, portanto, fundamental para neutralizar esta
expansão fiscalizar o tráfego neste rio, o que pode ser feito a partir de uma base
móvel que teria como referência o posto de saúde da região.
Homoxi (Casos de COVID: 0; Área degradada: 376 hectares): O garimpo
no Homoxi está localizado pouco abaixo do posto de saúde que atende as comunidades
da região, no alto curso do rio Mucajaí. O seu acesso é estritamente feito por via aérea,
por meio de pistas de pouso clandestinas. Não se sabe muito sobre a infraestrutura atual,
mas é razoável supor que ela seja semelhante à observada no Alto Catrimani. Um
eventual controle do espaço aéreo seria suficiente para estrangular por completo a
logística que dá suporte à atividade garimpeira nesta região.
Parima (Casos de COVID: 0; Área degradada: 63 hectares): Apenas
recentemente a presença de garimpeiros nessa região e o impacto ambiental da atividade
tornaram-se visíveis aos sensores dos satélites utilizados no monitoramento na região.
Possivelmente o seu desenvolvimento está associado ao crescimento do garimpo no rio
Uraricoera, e tudo leva a crer que a infraestrutura de varadouros para circulação de
quadriciclos está se expandindo na sua direção. Desta forma, além do acesso via aérea,
através de pistas clandestinas, é possível que parte da logística de apoio aos garimpos no
Parima também se beneficie do tráfego no rio Uraricoera.

Figura 6. Mapa das regiões invadidas na TI Yanomami e propostas de barreiras sanitárias.

3.1.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

Considerando a escalada dos casos de Covid-19 na TI Yanomami e a alta
correlação da expansão da doença com a circulação de garimpeiros, reitera-se a
necessidade de implantar barreiras sanitárias em pontos estratégicos da Terra Indígena, e
que estas barreiras, além de promover ações de vigilância sanitária, atuem no sentido de
controlar o acesso de insumos e pessoas envolvidas no garimpo. Associada à implantação
das BAPES destaca-se a importância de se estabelecer ações de fiscalização nos
aeródromos, regulares e irregulares, em Boa Vista/RR e cidades próximas à TIY, que
podem estar sendo utilizados na logística do garimpo, e fiscalização nas distribuidoras de
combustível aeronáutico, bem como demais medidas que auxiliam no controle do espaço
aéreo da TIY.
● Controle do fluxo dos rios (medidas já propostas no plano de
implementação das barreiras sanitárias).

a)

BAPE Walopali: Bloqueio Fluvial do rio Mucajaí, com ações de vigilância no

médio curso do rio. Além de servidores e colaboradores eventuais da FUNAI é necessário
à equipe ao menos um profissional de saúde e membros de forças policiais. A Base deve
possuir também barco de alumínio e motor de popa para realizar monitoramento volante
com frequência regular, e sistema de comunicação;
b)

BAPE Serra da Estrutura: Controle da Pista da Serra da Estrutura, conhecida como

pista do Botinha. Além de servidores e colaboradores eventuais da FUNAI é necessário
à equipe membros de forças policiais. Fundamental prover a base com sistema de
comunicação;
c)

BAPE Korekorema: Bloqueio Fluvial do rio Uraricuera, com ações de vigilância

no médio curso do rio. Além de servidores e colaboradores eventuais da FUNAI é
necessário à equipe ao menos um profissional de saúde e membros de forças policiais. A
Base deve possuir também barco de alumínio e motor de popa para realizar
monitoramento volante com frequência regular, e sistema de comunicação. No período
que em que a estrutura da Base ainda não estiver disponível, recomenda-se utilizar a
estrutura do polo base Palimiu, como base provisória;
d)

Polo Base Apiaú: Controle do fluxo no rio Apiaú na porção em que marca o limite

da TIY. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação de uma
base de proteção provisória, com a presença de funcionários da Funai e membros da força
policial para coibir a movimentação de garimpeiros neste trecho. A Base deve possuir
também barco de alumínio e motor de popa para realizar monitoramento volante com
frequência regular. Neste polo há telefone público em funcionamento;
e)

Posto de saúde do Baixo Catrimani: Bloqueio Fluvial do rio Catrimani, com ações

de vigilância no baixo e médio curso do rio. Além de servidores e colaboradores eventuais
da FUNAI é necessário à equipe ao menos um profissional de saúde e membros de forças
policiais. A Base deve possuir barco de alumínio e motor de popa para realizar
monitoramento volante com frequência regular, e sistema de comunicação;
f)

Posto de saúde Komini: Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos de

segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto acampamentos
de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;
g)

Posto de saúde Ajuricaba: Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos de

segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto acampamentos
de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;

h)

Posto de saúde Cachoeira do Aracá: Reforçar equipe de saúde. Instaurar

protocolos de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;
i)

Posto de saúde Bandeira Branca: Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos

de segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto
acampamentos de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;
j)

Posto de saúde Bicho Açu: Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos de

segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto acampamentos
de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;
k)

Posto de Saúde Nazaré: Reforçar equipe de saúde. Instaurar protocolos de

segurança para quem transita no rio e instalar nas proximidades do posto acampamentos
de quarentena. Não são necessárias forças de segurança;
l)

Posto de saúde Ajarani: Instaurar protocolo de segurança para quem transita na

estrada e instalar nas proximidades do posto acampamentos de quarentena. Não são
necessárias forças de segurança.
● Bloqueio do espaço aéreo (medidas não previstas no plano de
implementação das barreiras sanitárias):
- Destruição das pistas clandestinas de apoio à logística do garimpo (listadas
abaixo);
- Recadastramento das aeronaves em operação no Estado de Roraima;
- Fortalecimento do monitoramento do espaço aéreo na TIY;
- Fiscalização permanente das distribuidoras de combustível para aviação;
- Fiscalização dos aeródromos particulares nos municípios de Mucajaí,
Iracema, Alto Alegre, Mucajaí, Cantá e Boa Vista.
● Controle das pistas de pouso comunitárias e postos de saúde nas zonas
afetadas pelo garimpo (medidas já propostas no plano de implementação das barreiras
sanitárias):
a)

Polo Base Papiu (Kayanau): Controle da pista de pouso que dá suporte à região

do Kayanau. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação de
uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de funcionários da
Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de garimpeiros nas

mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos clandestinos.
Necessário sistema de comunicação próprio;
b)

Polo Base Alto Catrimani: Controle da pista de pouso que dá suporte ao posto do

Alto Catrimani. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação de
uma base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de funcionários da
Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de garimpeiros nas
mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos clandestinos.
É necessário também que sejam realizadas ações de vigilância no alto e médio curso do
rio Catrimani, onde há presença garimpeira e relatos de movimentação dos isolados.
Necessário sistema de comunicação próprio;
c)

Posto de Saúde Arathau: Controle da pista de pouso que dá suporte à região.

Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação de uma base de
proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de funcionários da Funai e
membros da força policial para coibir a movimentação de garimpeiros nas mediações da
unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos clandestinos. Necessário
sistema de comunicação próprio;
d)

Posto de Saúde Homoxi: Controle da pista de pouso que dá suporte à região do

Homoxi. Recomenda-se uma parceria com o Distrito Sanitário para a instalação de uma
base de proteção provisória na estrutura do posto, com a presença de funcionários da
Funai e membros da força policial para coibir a movimentação de garimpeiros nas
mediações da unidade de saúde e fechar a pista para aterrissagem de voos clandestinos.
Necessário sistema de comunicação próprio.
● Controle do acesso na BR-210 no trecho que incide na TIY (medidas
já previstas no plano de implementação das barreiras sanitárias):
a)

Posto de saúde Ajarani: Instaurar protocolo de segurança para quem transita na

estrada e instalar nas proximidades do posto acampamentos de quarentena. Não é
necessário forças de segurança.

3.2 Terra Indígena Kayapó:

No período em que a pandemia se espalhou pelo país, entre março e julho de
2020, o número de alertas de desmatamento detectado pelo DETER aumentou 420% na
TI Kayapó. Dados do Sirad X mostram que o desmatamento no interior da TI, em 2020,

já passa dos 1000 hectares. De modo que tudo indica que o momento atual de
pandemia associado à redução das ações de fiscalização tem sido oportunamente
aproveitado pelos invasores. A comparação dos casos de Covid-19 nos municípios
sobrepostos à TI e os alertas de desmatamento, mostra que ambas as variáveis cresceram
no período.

Figura 7. Casos da Covid-19 em não indígenas para os quatro municípios (Bannach, Cumaru do Norte,
Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu) em sobreposição com a TI Kayapó e alertas de desmatamento
e degradação florestal na TI Kayapó. Fonte: Brasil.io, DETER-INPE.

Cerca de 30 comunidades da TI Kayapó têm se organizado para o
enfrentamento do avanço do garimpo em seu território e uma das estratégias que
adotaram, com o apoio de sua organização representativa, foi angariar fundos para o
estabelecimento de bases de controle de acesso nos principais rios que dão acesso às
Terras Indígenas Kayapó e Menkragnoti (contígua à TI Kayapó) – Xingu, Riozinho e
Iriri. Esta estratégia tem contribuído para evitar o avanço dos garimpos sobre outras
regiões da TI que ainda permanecem protegidas. Entretanto, nas regiões da TI Kayapó
onde o garimpo já está instalado e se expandindo, é fundamental a intervenção do Estado
com ações contundentes de comando e controle, sobretudo no contexto da pandemia de
Covid-19.

3.2.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:
Os garimpeiros atuam em três regiões principais da TI Kayapó: a) ao longo
do rio Branco; b) no rio Arraias; e c) no rio Fresco.
a)

Rio Branco: Os garimpos do rio Branco são abastecidos por uma rede de estradas

vicinais que partem dos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte até chegar à
margem direita do rio Branco a uma distância linear média de aproximadamente 14 km.
A atividade garimpeira nesta região provoca danos extensos e irreparáveis à calha do rio
Branco e às populações das aldeias próximas aos garimpos. Nesta região foram
desmatados aproximadamente 3.700 hectares para a mineração de ouro. Há, também, na
porção baixa dos rios Branco e Fresco a presença constante de balsas garimpeiras que
recebem provisões a partir da localidade na margem direita do rio Fresco conhecida
localmente como P9;
b)

Rio Arraias (Garimpo Maria Bonita e outros): Os garimpos do rio Arraias

localizam-se na divisa leste da TI Kayapó, a uma distância de apenas 21 km da cidade de
Cumaru do Norte. Os garimpeiros têm acesso ao garimpo por uma rede de estradas
vicinais que partem da cidade de Cumaru do Norte e Redenção. Há também um acesso
alternativo, que parte da estrada de acesso da aldeia Gorotire que também se liga à cidade
de Redenção. Não há pistas de pouso nestes garimpos, vista a proximidade com a cidade
e a facilidade de acesso terrestre;
c)

Rio Fresco (Garimpo Santili): Os garimpos do rio Fresco situam-se a cerca de

25 km da divisa sul da TI Kayapó. As possibilidades de acesso aos garimpos são bastante
diversificadas. O acesso terrestre se dá a partir da cidade de Redenção, mas há diversas
outras pequenas vilas no entorno da TI conectadas por uma rede de pequenas estradas
vicinais. Contudo, a Vila do Brilhante é uma localidade estratégica já que para chegar à
estrada e ao rio que dão ingresso aos garimpos, faz-se necessário passar por este local.
Esta região é, atualmente, uma das mais ativas e está em franca expansão para o interior
da terra indígena. Há 5 pistas de pouso ilegais ativas utilizadas para o abastecimento
dos garimpos. Também é possível alcançar os garimpos por meio fluvial, a partir da rede
de estradas vicinais.

Figura 8. Mapa das regiões invadidas na TI Kayapó.

3.2.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

Ressalta-se que as medidas apresentadas a seguir devem ser entendidas
como ações emergenciais e pontuais e não substituem a necessidade de um trabalho
de inteligência policial coordenado que tenha como alvo desarticular as organizações
criminosas que operam na cadeia de extração e comercialização ilegal de ouro. Isto
posto, recomenda-se:
a)

Inutilização da infraestrutura viária utilizada para o abastecimento dos garimpos

– obstrução das estradas e das pistas de pouso. Esta medida, tem efeito de curto prazo, já
que a rede criminosa organizada é altamente resiliente e consegue se reestruturar muito
rapidamente, portanto, não deve ser implementada de forma isolada;
b)

Bloqueio das rotas de acesso terrestre aos garimpos nas 3 principais regiões,

impedindo a passagem de veículos de abastecimento do maquinário utilizado nos
garimpos;

c)

Realizar o monitoramento e fiscalização dos aeroportos dos municípios de

Ourilândia e Redenção e das empresas aéreas e aeronaves que trafegam nesta região, com
o objetivo de identificar e paralisar o abastecimento aéreo dos garimpos;
d)

Garantir a presença de agentes dos órgãos de fiscalização nas bases de controle de

acesso nos rios Xingu e Iriri (já previstas no plano geral de implementação de barreiras
de contenção de invasores) e no rio Riozinho (esta última não foi incluída no plano geral
de contenção de invasores), mas é de importância estratégica, já que é a via que dá acesso
a 14 aldeias que têm sofrido o assédio constante de garimpeiros e pescadores ilegais.

3.3

Terra Indígena Trincheira Bacajá:

Os dados do PRODES revelam que 2019 foi o ano de maior taxa do
desmatamento na TI Trincheira Bacajá nos últimos 10 anos, totalizando 3.502 ha de áreas
desmatadas, o que representou um aumento de 176% em relação a 2018.

Figura 9. Desmatamento na Terra Indígena Trincheira Bacajá entre 2010 e 2019 (PRODES, Inpe).

3.3.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

Desde outubro de 2019, a invasão na região sudoeste da TI se intensificou,
com a abertura de uma estrada clandestina que se origina a partir de uma área invadida
com grandes desmatamentos dentro da TI Apyterewa (vizinha à TI Trincheira Bacajá).
Nova denúncia feita pela Rede Xingu+, ressaltou um aumento de cerca de 32 km de
estrada na frente de invasão sudoeste. Até novembro, foram abertos aproximadamente 40
Km de estrada, em uma velocidade média de 6,6 km/mês, sendo julho o mês de maior
expansão, com 17 km abertos. Essa estrada cruza de forma ilegal três terras indígenas,

partindo de dentro da TI Apyterewa segue em linha reta pela TI Araweté/Igarapé Ipixuna
até adentrar a TI Trincheira/Bacajá.

Figura 10. Localização das invasões na Terra Indígena Trincheira/Bacajá: 1- invasão nordeste, 2- invasão
sudeste e 3- invasão sudoeste.

Em julho de 2020, a Rede Xingu+ denunciou novas invasões na região
sudeste da Terra Indígena Trincheira Bacajá. Após a paralisação da operação do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na região,
devido à exoneração de seus coordenadores, no mês de junho, o desmatamento atingiu
32 hectares e os Xikrin denunciaram nova invasão nas proximidades das aldeias
Mrotdijãm, Bakajá, Kenkro, Pykatum (recém-formada) e Rapkô. Ainda foi identificada,

no mesmo mês de junho, a abertura de ramais ilegais aproximadamente a 2 quilômetros
da à aldeia Kenkro.

Figura 11. Estrada aberta por invasores na TI Trincheira Bacajá em 2020.

Os Xikrin têm denunciado recentemente que os grupos invasores estão
entrando principalmente pelo ramal clandestino onde está localizada a ponte
chamada Pau Preto (05º 26' 42” S 51º 12' 24” W), na região sudeste da TI. Eles já
solicitaram, mediante denúncias protocoladas ao Ministério Público Federal (MPF) e à
Funai, a organização de uma força-tarefa para interromper a invasão com urgência.

Figura 12. Mapa das regiões invadidas na TI Trincheira Bacajá.

Durante a pandemia as invasões têm aumentado consideravelmente
depois do cancelamento das operações do Ibama em abril de 2020. No mês de julho,
o SIRAD X detectou 265 hectares de desmatamento nas três frentes de invasão da
TI Trincheira Bacajá: nordeste, sudeste e sudoeste, um aumento de 729% em
relação ao mês de junho, quando foram desmatados 32 hectares. Esse aumento veio
acompanhado também do aumento de casos de Covid-19 entre os Xikrin.

Figura 13. Dados do desmatamento e nº de casos de por Covid-19 (até dia 12.08.2020) na TI Trincheira
Bacajá.

A presença dos invasores próxima às aldeias aumenta o risco do contágio da
Covid-19. Segundo a Associação Xikrín ABEX a região sul da terra, onde as invasões
estão chegando cada vez mais próximas das aldeias é a área que sofre com o maior
índice de contágio. “Os primeiros casos da doença apareceram em uma das aldeias
próximas da região da invasão: foram notificados três casos positivos no final do mês
de abril. Neste mês de agosto, a mesma aldeia conta com mais de 50 casos”4. De
acordo com carta da associação:
"Com o início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano, ocorreu a
diminuição das ações de fiscalização e monitoramento territorial na região
amazônica.
Para nós, o efeito dessa diminuição foi a intensificação da invasão na porção sul de
nossa terra. De março a junho, uma estrada ilegal foi aberta próxima à aldeia Kenkro
e os invasores, mais uma vez, aproximam-se das aldeias. Essa é a estratégia deles
para se apropriarem de nossa terra, tomarem nossa terra para eles. O prejuízo para
nós é muito grande. Estamos perdendo animais da floresta, plantas e árvores,
remédios do mato que conhecemos, cipós medicinais, embiras para aplicação das
pinturas corporais por nossas mulheres, nascentes de água, e assim por diante. Isso
é muito grave. Os invasores estão roubando a floresta. Da mesma maneira que no
ano anterior, as pessoas da aldeia Kenkro estão ouvindo, desde a metade deste
mês, o barulho dos motosserras dos agentes da invasão. É possível ver a fumaça
das queimadas e do desmatamento desde a aldeia Kenkudjoe também.".

O risco do alastramento do Covid-19 entre os Xikrín por causa da presença
de invasores em suas terras tem se demonstrado inequívoco e muito grave.
Por fim, destaca-se que a porção sul da TI Trincheira Bacajá, nas
proximidades da Vila Sudoeste, foi objeto da Ação Possessória nº 100010811.2019.4.01.3903, em que houve liminar para reintegração de posse em favor da
comunidade indígena Xikrin, em 06 de setembro de 2019. Portanto, a retomada das
invasões nessa região também configura descumprimento de decisão judicial.

3.3.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

Recomenda-se a realização de operação de fiscalização prioritária na frente
de invasão sudeste da TI. A operação de fiscalização precisa incluir:

a)

Bloqueio de ramais impossibilitando de forma definitiva o acesso de

invasores à TI. Na região sudeste da Trincheira Bacajá foram abertos ilegalmente três

4

Carta ABEX-Associação Bebô Xikrin do Bacajá, de 12de agosto de 2020.

(3) ramais que se conectam com a “Vila Sudoeste” (-5.48706, -51.20462) desde a qual
é feito o abastecimento de combustível e alimentos que dão apoio logística aos invasores;
b)

Ramal n° 1. Estrada clandestina onde está localizada a ponte chamada Pau

Preto (-5.48313109, -51.08392651), principal acesso de suministro de combustível e
comida para os invasores. Local onde foi registrada a maior movimentação de invasores
durante a pandemia;
c)

Ramal n°2. Estrada clandestina com ponte sobre o rio Negro parcialmente

destruída pelo Ibama durante operação suspensa em abril de 2020. A ponte sobre o rio
Negro está localizada apenas cinco 5km da Vila Sudoeste e continua sendo uma das vias
de acesso de invasores da TI. A via precisa ser totalmente bloqueada;
d)
5.2358,

Ramal n°3. Estrada clandestina que inicia nas coordenadas geográficas: -50.9999, e atualmente encontra-se muito próxima da aldeia Kenkro

(localizada nas coordenadas geográficas: -5.2737, -51.0925), aproximadamente a dois 2
km de distância em linha reta. O ramal tem sido aberto durante o primeiro semestre de
2020 de forma ininterrupta apesar da pandemia;
e)

Fiscalização em na Vila Sudoeste de serrarias que se abastecem de madeira ilegal

do território Xikrin;
f)

Inclusão de agentes ambientais indígenas nos postos de vigilância Tuerê, Anapu,

e base operacional Trincheira Bacajá;
g)

Instalação imediata de infraestrutura de comunicação (telefone ou internet) na

aldeia aldeia Kenkro, localidade mais ameaçada pela proximidade dos invasores.

3.4 Terra Indígena Araribóia:

A invasão de madeireiros e caçadores na Terra Indígena Araribóia, em tempos
de pandemia, oferece um risco ainda maior aos indígenas. Os invasores, que agem de
forma organizada, encontraram facilidade em atuar neste período em ao menos cinco
regiões principais.
Existem dois tipos principais de exploração de madeira no interior da TI
Araribóia. A primeira se dá para abastecer o mercado consumidor da pecuária, que muitas
vezes prefere pagar mais barato por um produto extraído ilegalmente e oriundo de crime
ambiental. A exploração de madeiras da terra indígena, na forma de estacas, ocorre da
seguinte maneira: As árvores são abatidas e manuseadas com ferramentas como a
motosserra, marretas e cunhas, e são retiradas em regiões na periferia interna da terra

indígena. Depois de derrubadas, são rachadas em “estacas” (peças irregulares de
aproximadamente 2,10 mts de altura por 25cm de espessura), ou serradas em “dormentes”
(peças retilíneas, retangulares, de 2,10mts de altura por 40cm quadrados de espessura).
Essas árvores abatidas, de diversas espécies, são indivíduos que estão ainda no estágio
inicial de suas vidas, rompendo gravemente a capacidade regenerativa daquele ambiente
que outrora foi degradado e estava em regeneração.
A segunda forma de exploração de madeira abastece um mercado clandestino
de madeiras de lei. A principal espécie procurada é o Ipê, que é retirado da terra indígena
em toras de 10 metros de comprimento em média. Porém, outras espécies consideradas
como madeira de Lei também são abatidas quando encontradas pelos madeireiros, como
Cumaru, Sapucaí, Maçaranduba, Cedro e muitas outras. A exploração em tora de espécies
nobres envolve uma rede muito maior envolvidos no crime ambiental, que são agentes
especializados nestes furtos, em todo processo de “esquente” da madeira, e na venda ao
mercado final, nacional e internacional. A exploração da madeira em toras atinge o
coração da floresta e o que poderíamos traduzir literalmente de “casa e quintal dos Awá
Guajá” e da biodiversidade remanescente.
Nos últimos quatro meses a atividade madeireira e de caça predatório
aumentou abruptamente, sendo perceptíveis os fluxos de caminhões e tratores
entrando e saindo da terra indígena em diversas regiões. No mês de maio, período em
que muitas denúncias de invasão foram realizadas pelas organizações indígenas
Guajajara, um indígena Guajajara foi ferido por uma flechada desferida por um indígena
isolado na região centro norte. Um acampamento de madeireiros foi flagrado dias após o
fato, por uma equipe aérea da Força Tática da SSP-MA, que levaram um Guardião
Guajajara como guia, que encontrou e filmou os invasores na área de ocupação dos índios
isolados.

Figura 14. Casos da Covid-19 em não indígenas para os seis municípios (Amarante do Maranhão, Arame,
Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Grajaú e Santa Luzia) em sobreposição com a TI Arariboia e alertas de
desmatamento e degradação florestal na TI Arariboia. Fonte: Brasil.io, DETER-INPE.

3.4.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

a)

Limite oeste: uma investida de madeireiros gerou atrito com Guardiões

Guajajara, que realizavam barreiras sanitárias comunitárias por conta do Covid-19;
b)

Limite norte: os Guardiões da Floresta realizaram uma atividade de vigilância e

encontraram rastros de grande movimentação de caminhões e tratores adentrando a terra
indígena;
c)

Limite sul: Região atacada por madeireiros que acessam o local por duas rotas:

MA-122 e MA-006;
d)

Limite leste: Região com movimentação intensa de madeireiros e caçadores nas

regiões após a disseminação do novo Coronavírus.

Figura 15. Mapa das regiões invadidas por madeireiros e pontos de bloqueio sugeridos para a contenção
dos invasores.

3.4.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

Como apresentado no organograma das Barreiras Sanitárias propostos para a
TI Araribóia foi prevista a presença de agentes de segurança pública em 4 das 6 barreiras
propostas pelo documento (Barreira Sul; Barreira Norte; Barreira Cumaru e Barreira
Arame). Na esteira da apresentação das Barreiras Sanitárias, e frente ao quadro
diagnóstico brevemente apresentado acima, sugere-se uma ação coordenada
interagências, na qual cada instituição atue de acordo com suas atribuições e deveres para
gerar resultados positivos.
Partindo então da premissa segundo a qual as Barreiras Sanitárias serão
implementadas e as diretrizes seguidas, apresenta-se de forma sucinta uma proposta de
funcionamento de Plano de Ação, a ser executado pelos agentes de segurança pública e
de fiscalização ambiental previstos nessas barreiras:
a)

Atuação da Secretaria de Segurança Pública do Maranhão: Os agentes de

segurança de policiamento ostensivo da secretaria estadual de segurança pública, como a
Polícia Militar de 4 (quatro) batalhões da região (Bom Jesus das Selvas; Arame; Grajaú;
Amarante do Maranhão), Polícia Rodoviária Estadual (que atuam nas rodovias estaduais

MA 274; MA 122; MA 275; MA 006), e o Batalhão de Polícia Ambiental (sediado em
São Luís), podem atuar nessas Barreiras Sanitárias. Nesse sentido a Secretaria Estadual
de Segurança Pública deve definir sua forma de atuação, ou utilizando todos os seus
setores de forma coordenada, ou escolhendo um desses setores específicos para atuar nas
barreiras. O certo é que devem seguir integralmente os protocolos de saúde;
b)

Atuação, das forças policiais militares, no exterior da terra indígena, nas regiões

adjacentes, pontos de apoio para logística da atividade e próximo aos acessos de entrada
e saída de madeireiros e caçadores da terra indígena. Trabalhando com regularidade em
rondas e patrulhamento nos pontos assinalados, o policiamento irá coibir muito o trânsito
irregular de caminhões e tratores sem documentação, e instaurar flagrante de caminhões
que estiverem carregados de madeiras abatidas e roubadas de forma irregular, ou ainda
de motoqueiros com motos irregulares e principalmente com armas de fogo irregulares e
animais silvestres abatidos;
c)

Departamento de Polícia Federal: A polícia judiciária da União deve ser

acionada rapidamente e tomar as medidas legais necessárias in loco, possibilitando a
autoridade policial lavrar autos e determinar apreensão ou perdimento de bens utilizados
pelo crime. Recentemente um Termo de Cooperação entre a SSP/MA e DPF/MA foi
celebrado, o que pode ser considerado positivo. Dessa forma, na impossibilidade de um
agente da DPF estar presente em cada Barreira Sanitária proposta, destaca-se a
importância de que pelo menos um agente possa estar presente em uma das 4 Barreiras
Sanitárias, de forma que possa ser acionado e deslocar-se com pronto atendimento a
ocorrências das outras Barreiras;
d)

O IBAMA deve apresentar um efetivo mínimo para atuação da proteção ambiental

nessas Barreiras Sanitárias. Além dos crimes ambientais serem autuados na esfera
judicial, os crimes também são passíveis de outras medidas administrativas, como multas,
a serem aplicadas pelo IBAMA. Grande quantidade de árvores é derrubada durante os
meses chuvosos e permanecem no interior da terra indígena, aguardando o período seco
para serem retiradas da TI. Essa averiguação deve ser realizada pelo IBAMA que deve
percorrer os ramais abertos mapeados. Dessa forma, a fiscalização ambiental do IBAMA
pode apresentar resultados concretos, debelando qualquer atividade de exploração
ambiental que esteja ainda ativa, quando da instalação das barreiras. Outra atividade
essencial a ser realizada pelas equipes do IBAMA e que deve ser empregada nesse plano
é a averiguação de propriedades particulares que, podem, porventura, estar auxiliando
logisticamente os crimes ambientais, nos pontos de acessos apresentados no Mapa.

Algumas dessas propriedades abrigam equipamentos relacionados com o abatimento e
roubo de madeira do interior da terra indígena, serrarias improvisadas, e ainda as
utilizadas como ponto de apoio e acesso à terra indígena, permitindo que a extração ilegal
de madeira ocorra por meio de sua propriedade;
e)

FUNAI: O principal papel da Funai deve ser garantir a plena execução dos

protocolos e diretrizes definidas para as Barreiras Sanitárias, intermediando as ações entre
as instituições e mediando a comunicação entre os agentes públicos e a comunidade
indígena. A atuação dos indígenas na proteção do seu território deve ser considerada e
cabe à FUNAI subsidiar esses diálogos e aproximar os conhecimentos indígenas com as
táticas utilizadas pelos agentes de segurança.
f)

Atuação das forças policiais militares, no exterior da terra indígena, nas regiões

adjacentes, pontos de apoio para logística da atividade e próximo aos acessos de entrada
e saída de madeireiros e caçadores da terra indígena. Trabalhando com regularidade em
rondas e patrulhamento nos pontos assinalados, o policiamento irá coibir muito o trânsito
irregular de caminhões e tratores sem documentação, e instaurar flagrante de caminhões
que estiverem carregados de madeiras abatidas e roubadas de forma irregular, ou ainda
de motoqueiros com motos irregulares e principalmente com armas de fogo irregulares e
animais silvestres abatidos.
g)

Na região da Barreira Norte, como assinalado no Mapa, a equipe de ronda

ostensiva deverá visitar as entradas ilegais de caminhões madeireiro e caçadores, e fazer
a rota desses acessos até os pontos de apoio também assinalados. Os principais pontos de
apoio estão nas propriedades privadas lindeiras que dão acesso terrestre ao interior da
terra indígena e em povoados do entorno (povoados de Brasilândia, Vila Goiano e Centro
do Adão e Vila Cickel).
h)

Na região Sudoeste a fiscalização deve atingir toda a região do entorno da terra

indígena ao longo da estrada vicinal que percorre a margem do rio Buriticupú, nos acessos
às propriedades do entorno da terra indígena dessa região. Os povoados de Jurema e Novo
Mundo são pontos de apoio da atividade madeireira e seriam o ponto final de destino
dessa rota de fiscalização.
i)

A Barreira Sanitária Sul irá trabalhar praticamente sob a estrada estadual MA122,

entre os trechos do povoado Campo Formoso e a estrada MA006. Nesse trecho paralelo
à linha seca sul da Terra Indígena Araribóia, percorrerá por pequenas vicinais que dão
acesso à terra indígena e são utilizadas pelos madeireiros. Essa rota escoa toda a

exploração proveniente dessa região e, em geral, segue direto para cidades como Grajaú
e Amarante do Maranhão.
j)

A Barreira Sanitária de região de Arame deve trabalhar no controle de acesso da

estrada MA006, sentido BR222, orientando aos não indígenas transeuntes, que não parem
na estrada sem necessidade e nem entrem nas aldeias Guajajara ao longo da estrada. Nesse
trecho, a estrada MA006 corta a terra indígena, e ocorrem muitas invasões. Ao sul da
estrada MA006, passando pelos povoados de Santa Luzia, Jacaré, Cururu, até a Fazenda
Nova Estrela, e ao norte até o limite da terra.

3.5

Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau:

Embora não haja nenhum caso de Covid-19 registrado na Terra Indígena os
invasores têm adentrado no território, e há preocupações com o risco de contágio de
pessoas contaminadas para as comunidades. Os municípios do entorno da TI contabilizam
mais de 5.800 casos da doença e os alertas emitidos pelo DETER já somam 186 hectares
de desmatamento em 2020.

Figura 16. Casos da Covid-19 em não indígenas para os doze municípios (Alvorada D'Oeste,
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Costa Marques, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim,
Jaru, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Mamoré, São Miguel do Guaporé e Seringueiras) em
sobreposição com a TI Uru-Eu-Wau-Wau e alertas de desmatamento e degradação florestal na TI UruEu-Wau-Wau. Fonte: Brasil.io, DETER-INPE.

3.5.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

As invasões passaram a se alastrar para vários pontos da terra indígena, entre
os mais graves estão linha 621, 625, 648, C-0, C 5, Terra Roxa, Grotão, Tachi, Gleba
Floresta, PAD Burareiro, estrada de acesso à aldeia Alto Jamari, região da aldeia Alto
Jaru e Cachoeira de 7 Tombos.
A área do PAD Burareiro que se localiza no interior da TI Uru-Eu-Wau-Wau,
no limite norte da TI, é a região de maior vulnerabilidade e tem servido de incentivo
para que os invasores se sintam fortalecidos. Os grileiros autodeclararam, no Sistema
Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), 1.400 lotes na região. Os invasores
acessam a TI pelo Burareiro, linhas C-0, C-5, e todas as vias vicinais que levam até o
interior da TI. A Barreira II da FUNAI é utilizada como ponto de apoio dos ocupantes
ilegais, já que esta nunca foi utilizada pelo órgão. A barreira foi construída com a
finalidade de garantir a proteção do território em uma região vulnerável e ameaçada da
TI.

Figura 17. Áreas de invasão na TI Uru-Eu-Wau-Wau e barreiras de contenção propostas.

3.5.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

As propostas devem ser desenvolvidas de forma integradas entre os órgãos de
proteção FUNAI / ICMBio / Polícia Federal / Polícia Ambiental / Associação
Indígena/SEDAM e, quando for possível, com as organizações que apoiam os povos
indígenas.
● Barreiras de Contenção de Invasores:
a)

Cautário - Essa é uma Barreira permanente que atende aos índios isolados, que

precisa ser equipada com pessoal de saúde, equipamentos e medicamentos para pronto
atendimento. Toda equipe deve ser testada para verificar se estão livres de Covid-19;
b)

Bananeira - Ativar e manter no local uma equipe para impedir a entrada de

invasores;
c)

Barreira II – manter equipe com agentes de segurança pública, com

funcionamento em tempo integral. Este local é um dos principais pontos de invasão na
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (mais importante – principal ponto de entrada de
invasores);
d)

Entrada da aldeia Alto Jaru - Instalar barreira de contenção de invasores, que

funcione em tempo integral na estrada de acesso a aldeia Alto Jaru, que além de ter a
função de barreira possa servir como proteção, já que esta área funciona como local de
acesso aos madeireiros (mais importante - principal ponto de entrada de invasores);
e)

Limites da aldeia Trincheira - Manter uma barreira de contenção de invasores

na entrada da aldeia Trincheira, que funcione em tempo integral;
f)

Limites da aldeia Jamari - Manter uma barreira de contenção de invasores, na

entrada da aldeia Jamari, que funcione em tempo integral;
g)

Entrada da aldeia Alto Jamari - Colocar uma barreira contenção de

invasores, que funcione em tempo integral na estrada de acesso à aldeia Alto Jamari, que
possa funcionar também como barreira de proteção, já que esta área funciona como local
de acesso aos madeireiros, grileiros e garimpeiros. Manter agentes de segurança pública,
com a adoção de roteiro de atendimento padronizado, para abordagem de qualquer pessoa
que queira adentrar na região, com disponibilização de equipamento para medição da
temperatura corporal e EPIs aos servidores;
h)

Entrada da aldeia Linha 621 - barreira de contenção de invasores, que funcione

em tempo integral na estrada de acesso a aldeia Linha 621, para abordagem de qualquer

pessoa que queira adentrar na região, com disponibilização de equipamento para medição
da temperatura corporal e EPIs aos servidores;
i)

Entrada da aldeia Alto 623 - barreira de contenção de invasores, que funcione

em tempo integral na estrada de acesso à aldeia 623, que atue também na de proteção da
TI já que esta área funciona como local de acesso aos madeireiros, grileiros e garimpeiros.
Manter agentes de segurança pública;
j)

Aldeia São Luis - barreira de contenção de invasores, que funcione em tempo

integral, já que esta área funciona como local de acesso garimpeiros;
k)

ICMBio no Rio Jaci Paraná - Na região da foz do igarapé Belmont com o rio

Jaci Paraná, fortalecer a base do Icmbio, mantendo na região servidores e equipe de
segurança pública;
l)

Entrada da aldeia Nova - barreira de contenção de invasores, que funcione em

tempo integral na estrada de acesso a aldeia Linha 621.
● Combate a grilagem:
a)

Cancelamento de todos os registros de CAR (Cadastro Ambiental Rural) que

incidam na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau;
● Fiscalização preventiva:
Realizar fiscalização nas região do Rio Floresta, Região do rio Tachi e Serra
da Fortaleza (grilagem); Alto rio Pacaás Novos no limite TI/PNPN/PNSC (garimpo)
Região do rio Urupá (madeireiros, pescadores e turistas); Linha 66/70 no limite da
TI/PNPN (fazendeiros-pastagem), Serra da Onça (madeireiros e caçadores);Região do
Igarapé Santa Maria (fazenda Coimbra no interior da TI).

3.6

TI Karipuna:

Apesar da Terra Indígena (TI) Karipuna ter sido homologada em 1998, e das
recorrentes denúncias realizadas pelas lideranças do povo Karipuna, os 153 mil hectares
do território seguem sendo alvo do crime organizado, que financia e estimula a invasão
do território, promovendo a degradação da floresta extraindo a madeira nativa, bem como
o desmatamento para fins de grilagem, que tem fatiado a terra indígena com o objetivo
de forçar sua redução.

Os dados do PRODES revelam que entre 2018 e 2019 o desmatamento na TI
Karipuna representou 75,5% do total acumulado, totalizando 2.484 hectares. Essa é a
décima maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos e um sinal claro do aumento das
invasões. Mesmo que todo o esforço de proteção demandado pelas lideranças tenha sido
avalizado por decisão Justiça Federal e pela criação de um plano de proteção, realizado
por meio de operações da Polícia Federal e do Ibama, o território segue sendo alvo de
madeireiros e grileiros que atuam de forma organizada a partir do Distrito de União
Bandeirantes.
O desmatamento, depois de cair 30% em 2019, teve um incremento de 700
entre janeiro e agosto de 2020, sinalizando claramente que as ações de proteção territorial
exigem do Estado brasileiro um movimento organizado capaz de produzir um conjunto
de ações de fiscalização que permitam identificar e desmobilizar as redes criminosas.
Composto por uma população de 58 pessoas, os Karipuna vivem assombrados
pelo fantasma da extinção, que desde março foi ainda mais reforçado pela confirmação
de que dois idosos do povo foram acometidos pela Covid-19, e seguem isolados na cidade
de Porto Velho.

3.6.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

Cercada pela lógica da grilagem que suprimiu as florestas da Reserva
Extrativista Jacy-Paraná e do Distrito de União Bandeirantes, a TI Karipuna sofre uma
enorme pressão ao longo do limite oeste, mas também pelos limites norte, sul e leste.
Ao longo do limite oeste, pelo menos 9 pontes dão acesso ao território, e permitem que a
malha viária que serve às fazendas do Distrito de União Bandeirantes, adentre ao
território, possibilitando o transporte de árvores extraídas do território, bem como
viabiliza o abastecimento das frentes de desmatamento.

Figura 18. Mapa das regiões invadidas na TI Karipuna.

3.6.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

a)

Destruição das pontes clandestinas que dão acesso à TI;

b)

Bloqueio das estradas clandestinas que facilitam o acesso de suprimentos para as

ações de desmatamento e escoamento da madeira extraída do território;
c)

Patrulhamento do rio Jaci-Paraná ao longo do limite leste do território;

d)

Ações de fiscalização nas madeireiras dos distritos de Nova Dimensão, União

Bandeirantes e do município de Buritis;
e)

BAPE Karipuna - Ativar e reformar e equipar a Base de Fiscalização construída

com recursos das Usina Hidrelétrica Santo Antônio;
f)

Manter 06 Postos de Vigilância em pontos estratégicos para a proteção da TI

Karipuna, nas seguintes localidades : i) confluência do Fortaleza com o Jacy-Paraná; ii)
confluência do Formoso com o Jacy-Paraná; iii) nas cabeceiras do Formoso; iv) na linha
seca que faz o vértice do limite sul-leste; v) na linha seca entre os rios Mutum-Paraná 101
e do Juiz; vi) na linha seca entre o Fortaleza e um igarapé sem nome.

3.7

TI Mundurucu:

Com mais de 700 hectares destruídos em 2020, o garimpo segue avançando
e comprometendo uma extensa porção das principais microbacias que compõem os
2.382.00 de hectares da TI Mundurucu. Com isso, há a contaminação do povo Munduruku
por mercúrio, comprometendo o modo de vida dessa população, que tem a água como um
elemento central de seu modo de vida.

3.7.1 Diagnóstico das Regiões Invadidas:

Iniciado no nordeste do território, a atual corrida do ouro na TI Munduruku,
saiu das cabeceiras do rio das Tropas, para destruir por completo um de seus principais
tributários, transformando o rio Kaburuá em um grande rio de lama, destruindo-o da foz
a cabeceira; chegando também ao rio Kabitutu e aos diversos igarapés que desaguam ao
longo do baixo curso do rio das Tropas.
Diante das raras ações de fiscalização, desde de 2019, os garimpeiros fazem
um claro movimento que desloca as frentes de garimpo para o sul do território, ameaçando
os campos sagrados localizados no coração da TI Munduruku, colocando sob concreta
ameaça, a integridade da microbacia do rio Cururu.
Além de destruir os rios e florestas, o garimpo tem promovido uma grave
alteração na ordem política do território, comprometendo a organização social e política
dos Munduruku, uma vez que o aliciamento de indígenas tem sido a principal estratégias
dos garimpeiros para legitimar a atividade, lastreando uma organização criminosa que
financia os indígenas aliciados à atuarem como negociadores, defensores e protetores dos
verdadeiros donos dos garimpos que destroem o território.

Figura 19. Mapa das regiões invadidas na TI Munduruku.

3.7.2 Recomendação de Medidas para a Contenção e o Isolamento de Invasores:

a)

Bloquear o fluxo de suprimentos para os garimpos, viabilizados pelo transporte

fluvial a partir do porto de Jacareacanga;
b)

Promover a inutilização das pistas de pouso ilegais, que permitem suporte

logístico aos garimpos do rio das Tropas, Kaburuá e Kabitutu;
c)

Realizar efetivo controle e ordenamento do espaço aéreo entre Itaituba e

Jacareacanga;
d)

Garantir o patrulhamento da navegação de balsas que transportam combustível e

retroescavadeiras para os rios Tropas, Kaburuá, Kabitutu e Cururu;
e)

Revisão e a fiscalização de todas as Permissões de Lavra Garimpeiras (PLGs) já

emitidas;
f)

Cancelamento das PLGs cuja extração não fora iniciada no prazo legal e/ou cujo

RAL não tenha indicação de produção efetiva da lavra;
g)

Realizar operação de fiscalização e controle para retirar e/ou inutilizar as mais de

100 escavadeiras que atuam dentro da TI Munduruku.

4. Conclusão:

As medidas sugeridas são, em sua maioria, importantes para coibir a entrada
de novos invasores e isolar os que já estão dentro das TIs. Destaque-se que as invasões
ocorrem para o depauperamento dos recursos florestais e minerais. Com os bloqueios, a
entrada nas TIs, seja pelos rios ou pelas estradas, será obstaculizado. Assim, os invasores
atuais são obrigados a, paulatinamente, abandonar seus acampamentos. Isso ocorre na
medida em que vão escasseando suprimentos e combustível usado para o abastecimento
de maquinários que dão suporte aos ilícitos.
Além disso, o controle do espaço aéreo e a fiscalização em aeródromos, são
medidas fundamentais para impedir que aeronaves continuem a utilizar pistas de pouso
clandestinas ou que servem às equipes de saúde.
Essas medidas, apesar de grande potencial de reduzir as invasões, deverão ser
completadas por operações de fiscalização e controle, com vistas a extrusão total dos
invasores.
É certo, contudo, que as medidas de contenção e isolamento deferidas no
âmbito da ADPF n.º 709, irão reduzir o número de invasores, bem como diminuir custos
logísticos e operacionais de operações de extrusão, bem como minorar a possibilidade de
conflitos.
É o que se sugere.
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