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,,... APRESENTAÇÃO - 
Quando no final de 1996, se comentava em Roraima sobre a linha de Guri que, se 
implantada, resolveria os problemas crônicos de energia elétrica de Boa Vista, não se 
dimensionava também a sua importância para as Comunidades Indígenas. Primeiro 
porque não estava prevista nenhuma possibilidade de levar energia elétrica aos índios, 
pois a Linha, se viesse a passar por dentro da Terra Indígena São Marcos, seria em 
altíssima tensão, sem condições de transforma-la durante o seu curso em energia para 
consumo popular. Segundo porque, infelizmente, em Roraima não é prática considerar 
os índios e suas terras como parceiros em empreendimentos ou discutir com eles os 
impactos e medidas mitigadoras que o empreendimento, se implantado dentro de terra 
indígena, poderia trazer. 

r 
r 

Chamados pela ELETRONORTE para mediar a negociação com as comunidades 
indígenas e propor ações mitigadoras referentes ao empreendimento, buscamos antes 
de tudo e com base num processo já tradicional, tanto de nossa parte como da 
ELETRONORTE, de respeito aos direitos dos índios, informa-los com detalhes o que 
viria ser o empreendimento e quais as conseqüências positivas e negativas se fosse 
implantado dentro da Terra Indígena São Marcos. 

No primeiro momento sentimos das comunidades e das associações indígenas uma 
extrema desconfiança, pois não escondíamos nada sobre o referido projeto mostrando a 
eles os problemas que viriam tanto no processo construtivo como durante a futura 
operação, e eles estavam cansados de serem enganados e não serem respeitados nos 
seus direitos. 

Com esta postura, buscamos também parcerias com as entidades governamentais e não 
governamentais, iniciando-se um fórum permanente de debates e consultas que na 
medida que o tempo passava, consolidava a nossa metodologia de abordagem e de 
negociação com as comunidades indígenas. - 
Participamos de várias reuniões informativas às comunidades indígenas e diversas 
entidades ligadas à causa indígena e, no decorrer daquelas reuniões, foi sendo 
formado um juízo quanto à forma de propor as compensações financeiras e ambientais 
para as comunidades indígenas. 

Após praticamente um ano de reuniões iriformativas, debates em quase todas as aldeias, 
as comunidades indígenas formularam uma proposta que atenderia a maior das 
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necessidades dos povos indígenas habitantes na Terra Indígena São Marcos, que seria a 
desintrusão de sua terra. A proposta incluiu a implantação de um sistema de vigilância 
ambiental e fiscalizador da futura retirada dos invasores, procurando assim evitar- a 
provável tentativa de retorno. 

r: 

Após exaustivas reuniões e discussões com a ELETRONORTE, FUNAI e Comunidades 
Indígenas, conseguiu-se formular e formatar um Termo de Compromisso que atenderia 
tanto as necessidades da ELETRONORTE, de ter a necessária autorização para a 
construção e instalação da Linha de Transmissão, como a garantia aos índios de que a 
sua proposta e condições seriam atendidas. 

Na formulação das condicionantes ficou estabelecido que a ELETRONORTE 
procuraria encontrar formulas para diminuir os impactos ambientais evitando inclusive 
o desmatamento da faixa de segurança da linha, onde fosse possível, e que o processo 
construtivo seguisse o melhor padrão de respeito e defesa do meio ambiente. 

,,...._ 

O levantamento fundiário feito pela FUNAI apontava a existência de 101 invasões 
dentro da Terra Indígena São Marcos, cujo valor indenizatório levantado em 1994, 
atingia a soma de aproximadamente R$ 3.500.000,00. Valor este que a FUNAI desde o 
levantamento realizado, não conseguia dispor para o pagamento das indenizações. Em 
função disto as invasões estavam se perpetuando e aumentando. Os índios viram na 
negociação a possibilidade de resolver este grande e fundamental problema. 

Antes mesmo da formalização do Termo de Compromisso a ELETRONORTE propôs e 
realizou com os índios a discussão sobre o provável traçado da linha, buscando sempre 
evitar a proximidade do empreendimento com os núcleos populacionais e nichos 
ecológicos. Após este levantamento, com o traçado já definido, houve a negociação e a 
oficialização dos compromissos tanto ambientais quanto indenizatórios. 

Iniciou-se então a construção e ao mesmo tempo o processo indenizatório dos invasores 
da Terra Indígena São Marcos. Praticamente foi a primeira vez na história de Roraima 
que uma Terra Indígena demarcada conseguiu iniciar a retirada dos intrusos. Houve 
reações violentíssimas dos invasores, dos fazendeiros, dos políticos, de algumas 
autoridades tanto federais quanto estaduais e municipais, pois não estavam 
acostumados a ver a história ser reconduzida ao seu curso normal, ou seja, as terras 
indígenas são dos índios e estavam voltando aos seus legítimos donos. Alguns 
procuraram confundir a opinião pública, fazendo afirmativas sem fundamento e outros 
fazendo pressões nas "autoridades de Brasília" esquecendo-se que não eram 
proprietários das terras, pois as posses, na maioria, não tinham nem mesmo origem 
cartorial. Chegavam a tentar inverter o processo histórico deste país afirmando, o 
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absurdo, que os índios não habitavam aquelas terras e que eles teriam chegado muito 
tempo depois do que os seus familiares, parentes estes que vieram do nordeste do 
Brasil ou de qualquer outro local do mundo. Entre os invasores foram encontrados, 
portugueses e um japonês, que resistiram com apoio de autoridades locais a se 
retirarem da Terra Indígena: mesmo sendo regiamente indenizados. 

O processo construtivo da linha de Transmissão foi realizado pela ELETRONORTE 
obedecendo a métodos de proteção ambiental jamais utilizados em empreendimentos 
deste tipo, como o acompanhamento diário de agentes de proteção ambiental e dos 
Tuxauas das Comunidades Indígenas da Terra Indígena São Marcos, que no dia a dia 
iam incorporando também novos conhecimentos sobre a defesa e o respeito à 
biodiversidade. 

Na medida em que os invasores iam sendo retirados as comunidades indígenas 
reassumiram o seu território desenvolvendo neles todas as atividades inerentes aquelas 
populações indígenas e gradativamente resgatando a dignidade enquanto povos 
indígenas independentes. 

Decorridos 4 anos do inicio da construção da linha de transmissão, estamos elaborando 
este relatório para prestar contas do que foi feito até agora e como os compromissos 
.firmados inicialmente por nós e em seguida formalmente pela ELETRONORTE estão 
sendo cumpridos. 

A Linha de Transmissão já está transportando energia da Venezuela para Boa Vista. 
Todos os invasores todos já foram indenizados e retirados, possibilitando o registro da 
Terra Indígena São Marcos no Cartório de Registro de Imóveis de Boa Vista - 
Matricula 23. 752-001 - Livro 2 - procedimento que completa o processo de 
regularização fundiária. Os Programas Ambientais e de Fiscalização estão sendo 
realizados e cumpridos. 

Sei que para os habitantes de Boa Vista, a linha de transmissão tem uma importância 
muito grande, pois ofereceu regularidade no fornecimento de energia elétrica 
proporcionando melhor nível de vida para a população. Mas, com certeza, a Linha de 
Transmissão para os índios da Terra Indígena São Marcos, foi muito mais significativa 
do que para os moradores de Boa Vista. Embora os índios não tenham recebido nenhum 
beneficio direto da linha de transmissão através de fornecimento de energia elétrica, o 
processo de compensação que culminou com a retirada dos invasores de suas terras, 
retirou dos pátios das aldeias e dos campos sagrados dos índios, aqueles que além de 
destruir a natureza com os seus desmatamentos e ações predatórias, humilhavam e 
escravizavam os povos indígenas da Terra Indígena São Marcos. 
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Hoje, como nos disse um dia uma índia Wapixana da aldeia da Bala, após a retirada do 
mais antigo invasor da Terra Indígena São Marcos, "após a saída do invasor de 
minhas terras os meus netos e minhas netas são pessoas livres e podem correr livres 
pelos campos do Maruai". 

Nos sentimos agradecidos a ELETRONORTE por ter acatado a proposta dos índios 
quanto às formas de compensação ambiental e muito felizes por termos contribuído de 
alguma forma com a alegria e a reconquista da liberdade dos povos indígenas 
habitantes da Terra Indígena São Marcos . 

Entretanto nos preocupa ainda as pressões existentes sobre a Terra Indígena São 
Marcos e sobre as Terras Indígenas do Estado de Roraima, quando autoridades 
constituídas e políticos locais, desrespeitando o que diz a Constituição e toda uma 
legislação indigenista brasileira, questionam a legitimidade dos índios sobre o direito 
inalienável de usufruto exclusivo de suas terras. Projetos e ações são propostas e 
desenvolvidas dentro das terras indígenas por autoridades locais ignorando-se o mais 
elementar dos direitos dos índios que é o de serem ouvidos quanto a oportunidade e a 
necessidade de sua implantação. 

Ainda persiste importante pendência jurídica fundiária na Terra Indígena São Marcos, 
o enclave constituído pela sede do Município de Pacaraima, criado em 1995, 
contrariando os preceitos constitucionais. Apesar das ações judiciais movidas pela 
FUNAI e Ministério Público Federal contra a instalação da sede do município dentro 
da Terra Indígena São Marcos, a vila Pacaraima continuou se expandindo e 
provocando problemas ambientais e sócio-culturais à terra indígena e suas 
comunidades. O avanço da ocupação indevida vem atingindo importantes nichos 
ecológicos, principalmente nascentes de rios e igarapés e floresta primária que compõe 
a única faixa de floresta existente na Serra Pacaraima e praticamente de toda a Terra 
Indígena. 

Por isto é necessário que as comunidades indígenas reflitam sobre o que está 
acontecendo e desenvolvam mecanismos de defesa para que as suas terras não voltem a 
ser invadidas e que a biodiversidade e sítios e serras sagradas existentes na terra de 
Makunaimi sejam preservados . 

Porfirio Carvalho 
Janeiro/2003 



r: SUMÁRIO 
- IN""TRODUÇAO . . . . 11 

ANTECEDENTES 12 

PROGRAMA SÃO MARCOS .. .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 19 

r METODOLOGIA . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 21 

INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 23 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 29 
SUBPROGRAMA DE VIGILÂNCIA .. .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . .•. .. . . . .. •• . . . . . ....• . . . . 29 
1. Financiar os Custos de Extrusão da Terra Indígena São Marcos 29 
2. Fiscalizar a retirada dos intrusos da Terra Indígena São Marcos e evitar seu 

retomo, evitar a instalação de novos intrusos e participar na proteção e fiscalização 
am.biental da Terra In.dígena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 

SUBPROGRAMA DE AcoMP ANHAMENTO AMBIENTAL .......•.••...... •..•......••...... 45 
1. Informar os trabalhadores sobre as normas de conduta em Terra Indígena .. ..... .. .. . . 45 
2. Informar a Comunidade Indígena sobre os procedimentos da construção da linha 

de transmissão e sobre como conviver com a linha de transmissão 49 
3. Participar da otimização do projeto de locação das torres 54 
4. Acompanhar todas as equipes que executarão trabalhos na Terra Indígena . 56 
5. Recuperar as áreas degradadas ocasionadas pela implantação do empreendimento.. 59 
6. Elaborar e acompanhar os estudos antropológicos 60 
7. Elaborar e acompanhar os estudos arqueológicos . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. 61 
8. Elaborar e acompanhar o inventário florístico 63 
9. Indenizar a massa floristica a ser abatida ou danificada para a implantação do 

empreendimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 
1 O. Indenizar os bens individuais dos índios que venham a ser atingidos pela 

implantação do empreendimento 70 

ATIVIDADES EXTRAS 72 
1. Apoio de transporte . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 72 
2. Apoio às atividades produtivas da Comunidade .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. .. .. .. 73 
3. Apoio de transporte e às atividades produtivas da Comunidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4 
4. Minimização do impacto sobre a vegetação 76 
5. Oficina de Essências Vegetais e Cultura da Terra Indígena São Marcos............... 78 
6. Regularização das Associações Indígenas . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 81 
7. Treinamento de representantes das Comunidades Indígenas . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . 82 

CONCLUSOES . . . . . . 83 

ANEXO I 86 



- 
INTRODUÇÃO 

Este relatório visa apresentar, de forma sintética, as atividades desenvolvidas e os 
resultados obtidos, no período de 13/05/1998 a 31/12/2002 na implementação do 
Programa São Marcos. 

,,,... O item "Antecedentes" traz um histórico dos estudos sobre o empreendimento e do 
,,_ processo de negociação com as Comunidades Indígenas para a implementação da 

Interligação Elétrica Venezuela - Brasil, contando assim com informações que 
,--, antecederam e deram origem ao Programa São Marcos. 

No tópico seguinte é feita a apresentação do Programa São Marcos, suas metas e 
seus subprogramas de Vigilância e de Acompanhamento Ambiental da Implantação 
do Empreendimento. 

Em seguida é apresentada a metodologia utilizada no processo de negociação e 
implementação do Programa. 

.- 

O item "Atividades Desenvolvidas" apresenta cada uma das atividades estabelecidas 
nos subprogramas, os procedimentos desenvolvidos, procedimentos pendentes, e 
sempre que necessário um tópico de observações, que detalha ainda mais a atividade 
ou traz uma avaliação de sua implantação. São apresentadas, também neste item, 
algumas atividades extras, dentre elas a Oficina da Terra, que foram desenvolvidas 
mas que não constavam do escopo inicial acordado com as Comunidades Indígenas 
através do Termo de Compromisso 001/98. Estas atividades são frutos de 
reavaliações periódicas do Programa São Marcos, assim como de novos pleitos das 
Comunidades Indígenas que são consideradas necessárias para a adequada 
continuidade das atividades do Programa e da constante renovação do compromisso 
da ELETRONORTE com as Comunidades Indígenas. - 
Por fim, uma conclusão e as recomendações que a equipe do Programa São Marcos 
consideram necessárias. 

- - 
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ANTECEDENTES 

Na fase de planejamento do empreendimento, além de trabalhos em escritório, foi 
realizada uma viagem a campo e um sobrevôo do traçado preliminar da linha de 
transmissão e das áreas alternativas para localização da subestação. 

Os estudos de planejamento foram consolidados no relatório "Interligação Elétrica 
Venezuela - Brasil - Definição do Traçado Preliminar da Rota da LT - Fronteira 
(Pacaraima -BV8) / Boa Vista e Locação da SE Boa Vista 230 kV". 

Nestes estudos foi detectada a interferência com Terras Indígenas no estado de 
Roraima pela equipe de planejamento da ELETRONORTE. Em seguida foi solicitado 
parecer à Assessoria Indigenista da empresa, que confirmou a interferência e alertou 
para os cuidados necessários para o adequado tratamento da questão. 

Foi previsto, com os dados disponíveis na época, que o traçado da linha de 
transmissão poderia atingir três Terras Indígenas dos índios Wapixana, Macuxi e 
Taurepang, denominadas São Marcos, Araçá e Ponta da Serra. 

Com a emissão da Portaria no 121/1997 DNAEE, autorizando a ELETRONORTE a 
,...... implantar a Interligação Elétrica Venezuela - Brasil, em 230 kV, foram iniciadas 

ações para aprofundamento dos estudos realizados na fase de planejamento. 

No que se refere às Comunidades Indígenas, a metodologia de trabalho proposta 
pela Assessoria Indigenista da ELETRONORTE para os estudos e tratamento da 
interferência da Interligação Elétrica Venezuela - Brasil nas Terras Indígenas foi 
apoiada em três diretrizes básicas: 

./ conhecimento da realidade do local; 

./ envolvimento de instituições, governamentais e não governamentais, ligadas à 
causa indígena, através do estabelecimento de uma comissão que participaria do 
processo de negociação com as Comunidades Indígenas; 

- ./ participação das Comunidades Indígenas afetadas. 
,.... 

Com a aprovação, pela Superintendência de Meio Ambiente da ELETRONORTE, da 
metodologia proposta pela Assessoria Indigenista, foram iniciados os contatos com 
todas as instituições e reconhecimento de campo. 

- 
·- 

A primeira providência, foi o encaminhamento de correspondência à Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, comunicando da incumbência da ELETRONORTE em 
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construir a linha de transmissão, fornecendo informações de caráter geral sobre o 
empreendimento e solicitando reunião para maiores esclarecimentos e formulação 
de proposta de trabalho. Esta reunião foi realizada na sede da FUNAI em Brasília. 

Posteriormente foram feitas reuniões com o Instituto Socioambiental - ISA e 
Comissão Pro Índio de São Paulo - CP!. Os objetivos destas reuniões foram 
apresentar a proposta de metodologia para encaminhamento do processo de 
negociação com as Comunidades Indígenas afetadas pela implantação do 
empreendimento e buscar informações mais detalhadas sobre as comunidades 
indígenas habitantes da área. 

Após estes contatos iniciais, foi programada e realizada viagem de campo para 
contato com as seguintes instituições em Roraima: Regional de Operação da 
ELETRONORTE, FUNAI - Administração Executiva Regional de Boa Vista, 
associações representantes dos índios (naquela época: CIR, APIR e ATWM), 
Procuradoria Geral da República - RR, empresa contratada para a topografia, 
Comunidades Indígenas e Bispo de Roraima. 

Foi realizada, em 29/05/1997, a primeira reunião com as Comunidades Indígenas e 
suas associações, na Terra Indígena São Marcos, na Aldeia Boca da Mata. Foi 
distribuído material informativo sobre o empreendimento e as atividades de 
topografia aos membros das Comunidades Indígenas que estavam presentes. Os 
principais pontos da reunião foram os seguintes: 

,,--. 

./ apresentação da experiência da ELETRONORTE no trato com as Comunidades 
Indígenas e sua política de respeito para com estas comunidades ao longo de 11 
anos de tratativas; 

./ apresentação do projeto, finalidade e características técnicas gerais. Foram 
apresentadas, com maior destaque, as atividades referentes à topografia, 
reforçando que só através deste trabalho é que se poderia avaliar com clareza a 
magnitude dos impactos que a linha causaria nas Terras Indígenas; 

./ conscientização da disponibilidade da empresa em discutir e informar aa 
comunidades indígenas sobre todas as características do empreendimento para 
que eles pudessem efetivamente participar de todo o processo, e que eles 
poderiam, a qualquer momento, convocar outras reuniões. 

Posteriormente a ELETRONORTE recebeu correspondência das Comunidades 
Indígenas e suas Associações informando que autorizavam a execução dos trabalhos 
topográficos, visando definir o traçado da linha de transmissão. 
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--- 

-- 

Participantes da primeira reunião realizada na Aldeia Boca da Mata 
Representantes das Comunidades Indígenas e da ELETRONORTE 

- 
- 

- 

- Apresentação das características do projeto e 
disposição da ELETRONORTE em negociar com as Comunidades Indígenas - - 
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Os estudos topográficos foram realizados no período de 14/07 a 28/08/97, sem 
incidentes e com a participação ativa dos representantes das Comunidades 
Indígenas. Durante o estudo do traçado foram feitas várias mudanças para evitar 
interferências em roças, casas, escolas e na paisagem. Os resultados do trabalho 
realizado estão descritos em dois relatórios: 

./ Relatório de Acompanhamento dos Estudos Topográficos da Interligação 
Venezuela - Brasil - Terra Indígena Ponta da Serra (Agosto/1997); e 

./ Interligação Elétrica Venezuela Brasil - Relatório de Acompanhamento dos 
Estudos Topográficos nas Terras Indígenas São Marcos e Ponta da Serra - 
Informação Dirigida às Comunidades Indígenas (Setembro/1997). 

r: 
r: 

Equipe de Acompanhamento da Topografia em campo 
r: 

Com a finalização dos estudos topográficos foi possível evitar a interferências com 
as Terras Indígenas Ponta da Serra e Araçá, restando assim somente a interferência 
com a Terra Indígena São Marcos. 

- Com base nas diretrizes estabelecidas, desde as etapas iniciais dos estudos e 
negociações com os órgãos ambientais para o licenciamento do empreendimento 
acordou-se que, devido às suas peculiaridades, a interferência do empreendimento e 

15 



r- 

r: a elaboração de medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, seriam 
produto de uma negociação direta com as comunidades indígenas envolvidas. Esta 
sistemática de abordagem ficou estabelecida no Relatório de Controle Ambiental - . 
RCA e nas reuniões realizadas com o IBAMA para tratar do acompanhamento do 
desenvolvimento dos trabalhos. 

Foram convidadas a participar do processo as seguintes instituições: 

./ Fundação Nacional do Índio -FUNAI, 

./ Procuradoria Geral da República, 

./ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, 

./ Secretaria de Planejamento, Indústria, Comércio e Meio Ambiente de Roraima, 

./ Comissão Pró Índio de São Paulo - CP!, 

./ Instituto Sácioambiental - ISA, 

./ Associação dos Povos Indígenas de Roraima - APIR, 

./ Associação Taurepang, Wapixana e Macuxi -ATWM, 

./ Conselho Indígena de Roraima - CIR e 

./ Prelazia de Roraima. 

Já no Projeto Básico Ambiental - PBA foi apresentada uma primeira previsão de 
como seriam as medidas preventivas e mitigadoras a serem adotadas na Terra 
Indígena no PCA 9 - Programa Comunidades Indígenas. 

Com o desenvolvimento do processo de negociação, através de diversas reuniões 
para discussão com as instituições convidadas e com as Comunidades Indígenas, o 
programa foi aprimorado e ampliado, dando origem ao Programa São Marcos. 

O processo de negociação foi concluído com a assinatura pela ELETRONORTE, 
FUNAI e Comunidades Indígenas do Termo de Compromisso 01/98 em 31 de março 
de 1998. O Termo de Compromisso tem os seguintes objetivos: 

./ autorizar formalmente a ELETRONORTE a construir a Linha de Transmissão 
Santa E/ena/ Boa Vista na Terra Indígena São Marcos; 

./ normatizar os procedimentos para implantação do empreendimento e das 
medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias; 

. ...- ./ estabelecer as obrigações de cada uma das partes envolvidas . 

16 
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Reunião para assinatura do Termo de Compromisso - 

-· 
- Assinatura do Termo de Compromisso pelas Comunidades Indígenas 
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Todo o processo de negociação foi descrito nos seguintes relatórios: 

../ Interligação Elétrica Venezuela - Brasil - Processo de Negociação com as 
Comunidades Indígenas das Terras Indígenas São Marcos e Ponta da Serra - 
Relatório Dirigido às Comunidades Indígenas (Setembro/1997); 

../ Interligação Elétrica Venezuela - Brasil - Processo de Negociação com as 
Comunidades Indígenas (Abril/1998). 
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- PROGRAMA SÃO MARCOS 

O Programa São Marcos tem as seguintes metas: 

./ Assegurar que a implementação do empreendimento seja realizada da forma 
menos impactante possível, tanto no que diz respeito ao adequado 
relacionamento com as Comunidades Indígenas, quanto com relação à 
proteção do meio ambiente; 

./ Compensar a implantação da linha de transmissão na Terra Indígena São 
Marcos. 

Para consecução destas metas foram estabelecidos 2 subprogramas, que são 
apresentados a seguir. 

-· SUBPROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 

Atividades: 

../ Financiar os custos de desintrusão da Terra Indígena São Marcos; 

./ Fiscalizar a retirada dos intrusos da Terra Indígena São Marcos e evitar seu 
retorno, evitar a instalação de novos intrusos e participar na fiscalização e 
proteção ambiental da Terra Indígena. 

- SUBPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Atividades: 

../ Informar os trabalhadores sobre as normas de conduta em Terra Indígena; 

../ Informar as Comunidades Indígenas sobre os procedimentos da 
implementação da linha de transmissão; 

./ Participar da otimização do projeto de locação das torres; 

../ Acompanhar todas as equipes que executam trabalhos na Terra Indígena; 
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r- 

../ Elaborar e acompanhar os estudos antropológicos, arqueológicos e inventário 
florístico; 

../ Indenizar a massa floristica a ser abatida ou danificada para implantação do 
empreendimento; 

../ Indenizar os bens individuais dos índios que viessem a ser atingidos pela 
implantação do empreendimento. 

r 

Foram ainda desenvolvidas algumas atividades extras que surgiram de necessidades 
detectadas no decorrer da implantação do Programa. Estas atividades visam suprir 
as necessidades geradas pela falta de ação de órgãos públicos locais que, em 
represália a postura dos índios de exigirem a retirada dos invasores de suas terras, 
negam transporte e outros tipos de apoio antes prestados às Comunidades Indígenas. 
Outro objetivo destas atividades é incentivar, ainda mais, a retomada da comunidade 
de sua dignidade enquanto índios e do orgulho de possuírem uma cultura 
diferenciada, neste sentido foi desenvolvida a Oficina da Terra - Essências Nativas e 
Cultura da Terra Indígena São Marcos. 

r'· 

_, 
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METODOLOGIA 

Todo o planejamento do trabalho foi realizado objetivando e tendo como diretrizes 
- básicas os seguintes pontos: 

./ envolvimento da Superintendência de Meio Ambiente da ELETRONORTE, através 
de sua Assessoria lndigenista, em todas as etapas de projeto e implementação do 
empreendimento; 

./ envolvimento das Comunidades Indígenas na definição e desenvolvimento das 
ações do Programa São Marcos. 

-· 

Para consecução destes objetivos a Superintendência de Meio Ambiente da 
ELETRONORTE, através de sua Assessoria lndigenista busca uma interação cada 
vez maior e continuada entre as diversas áreas da empresa que atuam nas diversas 
fases do empreendimento, promovendo e participando de reuniões e outros tipos de 
atividades. 

Com relação às Comunidades Indígenas, as atividades planejadas são sempre 
levadas ao conhecimento dos líderes de todas aldeias da Terra Indígena São Marcos 
em reuniões plenárias. Estas reuniões, geralmente, são realizadas em dois dias 
consecutivos, sendo que no primeiro dia só os líderes das comunidades se reúnem 
para discutir e ter um posicionamento de consenso na reunião do dia seguinte, onde 
participam também a ELETRONORTE e a FUNAI. Nestas reuniões são também 
indicados os representantes das Comunidades Indígenas que participarão das 
atividades do próximo período de trabalho, pois as equipes do Programa São 
Marcos são sempre formadas por representantes das Comunidades Indígenas, 
ELETRONORTE e FUNAI. 

- 

, 1 

Reuniões plenárias na sede da Fazenda São Marcos 

- 
- 
- 
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O objetivo maior do envolvimento das Comunidades Indígenas é que com o 
desenvolvimento do trabalho os seus representantes conheçam e dominem as 
principais características do trabalho de fiscalização e proteção ambiental e também. 
melhorem o nível de conhecimento sobre o empreendimento que foi implementado em 
sua Terra, e com o qual terão que conviver por muitos anos. E também, que este 
conhecimento seja repassado aos demais membros da comunidade .. 

,,......_ Outra expectativa é que a prática e a constância das reuniões e da participação nas 
ações do Programa São Marcos fortaleça a união entre as aldeias da área, 
proporcionando também o resgate do exercício da cidadania e da dignidade 
enquanto povos indígenas. 

Anualmente são feitas reuniões de prestações de contas do Programa às 
Comunidades Indígenas, onde também participam representantes da FUNAI. Todas 
as informações do programa são sempre condensadas em um relatório que é 
entregue aos tuxauas de todas as aldeias, a ELETRONORTE e a FUNAJ. 

Anteriormente a este, já foram elaborados, até o presente, os seguintes relatórios 
informativos: 

./ Interligação Elétrica Venezuela ..,... Brasil - Programa São Marcos - Relatório de 
Acompanhamento= Maio a Julho de 1998/. • · 

../ Interligação Elétrica Venezuela - Brasil - Relatório de Atividades do Programa 
São Marcos dirigido às Comunidades Indígenas -Período 13/05/98 a 31/12/99; 

./ Atividades do Programa São Marcos - Relatório Executivo - Período 13/05/98 a 
31/12/99 -Novembro/2000; 

../ Atividades do Programa São Marcos - Relatório Dirigido às Comunidades 
Indígenas - Período 13/05/98 a 31/12/00- Janeiro/2001; 

,....._ ./ Atividades do Programa São Marcos - Relatório Dirigido às Comunidades 
,,...._ Indígenas - Período 13/05/98 a 31/12/01 - Janeiro/2002; 

../ Atividades. do Programa São Marcos - Relatório Executivo - Período 13/05/1998 
· a 30/06/2002 - Julho/2002. 

,,- No ano de 2002 além do relatório foi também elaborado um Boletim que foi 
.,.--, distribuído para todos os membros das comunidades da Terra Indígena São Marcos, 
,...._ intitulado "Boletim do Programa São Marcos - Janeiro de 2002 ". 

No item "Atividades Desenvolvidas" serão descritas, com maior detalhamento, as 
atividades já desenvolvidas neste período de trabalho. Serão também explicitadas as 
especificidades de metodologia de cada uma das atividades. 
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INFRA-ESTRUTURA DE APOIO 

Em Maio de 1998, foi iniciada a montagem da infra-estrutura para implementação 
do Programa, com montagem de escritório, alojamentos e mobilização da equipe. 

'- Durante o período de construção da linha de transmissão foi alugada uma casa na 
cidade de Pacaraima, na Fronteira do Brasil com a Venezuela, para escritório e 
alojamentos, que também conta com amplo espaço para estacionamento. Atualmente, 
está alugada somente a sala onde está instalado o escritório que é conjugado com 
um quarto, onde fica alojada a coordenadora da Oficina da Terra. 

- 

- - 

Casa alugada para escritório e alojamentos 

- 

- 

O escritório está equipado com: 

./ Duas linhas telefônicas; 

./ FAX: , 

./ Microcomputador (com acesso a internet); 

./ Mesa de reuniões; 

./ Mesa de trabalho,· 

./ Armário e estantes de aço; 

./ Retroprojetor; 

./ Tela para projeções; 

./ Rádio-fonia; 

./ Sistema de energia solar que alimenta a rádio-fonia. - 
23 
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A equipe de acompanhamento ambiental dispõe dos seguintes equipamentos de 
apoio: 

../ Camiseta, 

../ Boné, 

../ Calça jeans; 
v' Bota; 
../ Mochila; · 
../ Cantil; 
../ Prancheta; 
../ Protetor de perna (segurança para picadas de cobra); 
../ Estojo de primeiros socorros. 

r-"·· 

Foram também adquiridos os seguintes equipamentos, para apoio de atividades mais 
especificas: 

v' GPS; 
../ Hipsômetro de Haga; 
../ Trena; 
../ Máquina fotográfica convencional; 
../ Máquina fotográfica digital. 

Pa.rci .os desloca'mentos das equipes· de acompanhamento a~biental foram.alugados· 
05 (cinco) carros, 01 (uma) Camionete Si O e 04 (quatro) Gols. Estes carros foram 
todos desmobilizados com o término da construção da linha de transmissão. 

,,,--,.. 

Com a conclusão da construção da linha, o ponto de maior estrutura do Programa 
passou a ser o Posto Surumu - Vigilância e Proteção Ambiental da Terra Indígena 
São Marcos. Lá fica alojada toda a equipe que participa da fiscalização e da Oficina 
da Terra.· 

Atualmente o Programa dispõe de 05 (cinco) veículos, 02 (duas) Camionetes Toyota 
e 01 (um) Fiat Pálio, que são utilizados tanto na fiscalização quanto pela equipe da 
Oficina da Terra; e para apoio nas atividades produtivas e de transporte das. 
Comunidades Indígenas são utilizados O 1 (um) ônibus com capacidade para 44 
passageiros e 01 (um) Caminhão Ford Fl2000. 

O PostoSurumu possui toda uma infra-estrutura para apoio das atividades e visando 
sempre · difundir a consciência ambiental. As Comunidades Indígenas também 
utilizam o Posto como ponto de encontro para debates e apoio a seus deslocamentos. 

A seguir é descrita a infra-estrutura do Posto Surumu. 
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Refeitório: 

Foi montado um refeitório que fornece alimentação a toda equipe. Durante o período 
da construção da linha de transmissão o refeitório também atendia às equipes de 
acompanhamento ambiental. 

Pequenas reuniões das Comunidades Indígenas que são realizadas no Posto também 
têm sua alimentação fornecida pelo refeitório. 

Vista do Posto Surumu Detalhe do Refeitório 

Abastecimento de Água 

A água que abastece o Posto Surumu é captada em um poço na Serra da Saracura. A 
captação e transporte são feitos de forma muito simples com tubos plásticos e usando 
apenas a força da gravidade. O poço está a 70 metros de altura acima do nível do 
Posto Surumu. Foi feita uma pequena intervenção no poço, que consiste em uma 
pequena barragem feita com as pedras do próprio local e fixação da mangueira de 
captação. Desta forma é captada água de boa qualidade sem causar impacto 
significativo ao meio ambiente. 

- r: 
Detalhes do poço e das mangueiras que transportam a água 

No caso de algum problema o Posto ainda possui, como reserva, um sistema de 
bombeamento de água do rio Surumu. 
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Disposição das Águas 

A disposição das águas utilizadas no Posto Surumu é feita de duas maneiras: fossa e 
irrigação com águas cinzentas. As águas negras provenientes dos sanitários são 
dispostas em uma fossa. As águas das pias, chuveiros e tanques, denominadas águas 
cinzas, são utilizadas para irrigação de plantio de espécies que se adaptam a este 
tipo de água. 

- 
- 

-- Plantio irrigado com águas cinzas 

Sistema de Energia 

O abastecimento de energia do posto é feito com energia solar, que é uma energia 
alternativa e limpa. O sistema possui 8 módulos solares que geram até 400 Watts; 5 
baterias de 150 Amperes, totalizando 750 Amperes e um inversor de 1500 Watts. 
Com este sistema toda a necessidade do posto tanto de iluminação quanto de 
equipamentos é plenamente suprida. O antigo sistema de energia, 01 (um) gerador 
de energia a diesel, está como reserva. 

- 

-- 
Placas Solares instaladas no Posto Surumu 

- 
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Coleta e Disposição Seletiva do Lixo 

A coleta do lixo é seletiva e a sua disposição final busca sempre que possível o 
reaproveitamento. Atualmente o lixo é coletado e disposto da forma a seguir: 

Lixo Orgânico 
./ Alimentação das aves e 
./ Compostagem 

Lixo Inorgânico 
./ Parte é reaproveitado para armazenamento e até confecção de alguns 

utensílios de trabalho; 
./ Parte é encaminhado para reciclagem; 
./ O que não é reaproveitado é Incinerado. 

Papel 
./ Ajuda na queima do lixo inorgânico; 
./ Compostagem e 
./ Parte é incinerado. 

- 

- 
Detalhes da coleta e disposição seletiva do lixo 

Estão sendo buscadas empresas ou instituições em Boa Vista que trabalhem com 
reaproveitamento ou reciclagem dos materiais que atualmente são incinerados. 
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- Sistema de Comunicação 

A comunicação do Posto é feita de duas formas: através de sistema de radiofonia e 
telefone mundial. 

O sistema de radiofonia possui 2 bases fixas, 1 no Posto e outra no escritório em 
Pacaraima, e 3 bases móveis, na Toyota, no ônibus e no caminhão. 

Detalhe da radiofonia e do telefone Globalstar 

O posto está equipado também com um televisor, videocassete, antena parabólica e 
escritório com microcomputador com acesso a internet (via globalstar). 

Abastecimento de Combustível 

- Todo o combustível utilizado pelos veículos do Programa São Marcos é comprado 
em Boa Vista, transportado e armazenado no Posto Surumu. 

É feito um controle do abastecimento e também da quilometragem rodada de todos 
os veículos. 

Plataforma de combustível 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

SUBPROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 

Atividade Procedimentos 
1. Financiar os Custos de Extrusão da 
Terra Indígena São Marcos 

./ A ELETRONORTE se comprometeu a custear a 
extrusão da Terra Indígena São Marcos, que 
inicialmente foi estimada em R$ 3.500.000,00 
(Três milhões e quinhentos mil reais). 

./ No caso do valor orçado não ser suficiente a 
ELETRONORTE garantiu a complementação 
dos recursos. E caso haja algum saldo, após 
toda a extrusão, este recurso será repassado 
para as Comunidades Indígenas. 

./ A ELETRONORTE em parceria com a FUNAI 
e Comunidades Indígenas faz também o 
acompanhamento do processo de extrusão, dos 
processos na justiça, de retirada da área, e 

1 
./ 

entrega de benfeitorias às Comunidades 
Indígenas. 

r>. 

Desenvolvidos 

./ Efetivação do depósito do valor total 
previsto. 

./ Além do valor inicialmente previsto a 
ELETRONORTE depositou recursos 
complementares no valor total de 
R$ 1.006.142,97 (um milhão, seis mil, cento 
e quarenta e dois reais e noventa e sete 
centavos) . 

./ Ingresso, acompanhamento e conclusão 
dos processos de desintrusão na justiça 
federal. 

Indenização de 101 invasões e negociação 
de sua saída da Terra Indígena, 
apresentados na tabela "Invasores 
Indenizados", no valor de R$ 4.455.134,59 
(quatro milhões, quatrocentos e cinqüenta e 
cinco mil, cento e trinta e quatro reais e 
cinqüenta e nove centavos) . 

./ Pagamento de despesas de movimentação 
bancária no valor de R$ 5.147,90 (cinco 
mil, cento e quarenta e sete reais e noventa 
centavos) . 

./ Pagamento de despesas com pericias 
judiciais no valor de R$ 3 7. 940, 00 (trinta e 
sete mil, novecentos e quarenta reais) . 

./ Totalizando uma despesa, entre 
indenizações, despesas bancárias e perícias 
judiciais, no valor de R$ 4.498.222,49 
(quatro milhões, quatrocentos e noventa e 
oito mil, duzentos e vinte e dois reais e 
quarenta e nove centavos) 

./ Restando um saldo de R$ 7.920,48 (sete 
mil, novecentos e vinte reais e quarenta e 
oito centavos) 

,,-.., 
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INVASORES INDENIZADOS DA TERRA INDIGENA SÃO MARCOS 
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA ELETRONORTE E APLICADOS 
PELOS GESTORES FUNAI-COMUNIDADES INDIGENAS DA TERRA INDIGENA SÃO MARCOS 
E CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL SIA - ELETRONORTE. 

PROCESSO DE DESINTRUSÃO DA TERRA INDIGENA SÃO MARCOS. 

VALORES REPASSADOS PELA ELETRONORTE 

VR. ORIGINAL 3.500.000,00 

VALORES COMPLEMENTARES 

DEPOSITO EM 12103/01 38.053,00 
DEPOSITO EM 09/08/01 591.936,90 
DEPOSITO EM 17/08/01 4.627,50 
DEPOSITO EM 14/12/01 251.124,51 
DEPOSITO EM 08/02/02 120.401,06 1.006.142, 97 

TOTAL 4.506.142,97 

MENOS: 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇOES --·-- 4.455.134,59 -- 
DESPESAS C/ PERICIAS JUDICIAIS 37.940,00 

DESPESAS C/CPMF E BANCARIAS ---5~ 147,90 4.498.222,49 

SALDO NA CONTA BANCO BRASIL 7.920,48 

SETE MIL NOVECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS 

w - 

-~. 

!~\. .. ~ 
SISl!B ' ·;:.. S-ISTe-llli'. !.>E ·lNFOR>!ACOES. MNCO 00 BRASIL 

· 12/07/2M2 • · AUTO-:ÂtÉNOIHENTO · :.. 13.35.38 
026077091 ~· 

. :. . ~~· . ... ... -:,: : !. . .: 

EXTRATO ·coNTA CORRENTE· P/SIMPlES CONFERENCI~ . ,,.,_ •, . . ·-· ,, . •/, ',\' ' •, ', 

AGENCIA; 2617.•4 .. ,CONTA! í.S1H 
CLIENTE: f.UNAI ·.ELETRaiJl.'Jl: COM INO 
EFfÚUADO POR:'SAAA L OLIVEIRA . 
==··~~-~.;===~~~======~•=:;:i••=== = 

DATA 8AL HISTDRiCO': .:oobOM, · V A L ··o R 
2m2 SALOO iWf''•:;,!.·f(,, ._. 7 92~ 48C 

•, 1 •,·-::· ~ • 1 ,-::.,, , f f 

--- NA O H A -:::1!,, A-·H'C.A ME N TOS---~- ...... 
--"·~--------------"'--~----~·---~~---~----~---·· 

JUROS 
IOF 
CPNF .... 

• :· 1' :·· .'\ ··, "" • 

1 • • • • • • ••• ~ 1 •• : • •" • • 

COMBATE A.FRAUO!; E. :A .. CORRIJPCAO,USE GONTR(lA[)ORIA 
GERAL D,Ú/NIAO;ÃCESSfWWft)3RESIDe~IA,GOV,B~/C~U 
~~===~~~.:.._"'=~~=·•~::x:•~==~==:.=::============~· 
Este·· 'c011ProvarÍte · ··u bem conservado dura· ate 5 
anos: Hao·eiU>onhr áo SÓl, laapadas; calor, Evite 
contato COll '.P ÍsstiCOS, 1 Oleos !I prottiJtOS quillt' 
ees. ·Se ·necessarl'o,. r,etire a segunde via . . '" •' 

?~r~t?:~j~: .. 
\.~:~~•P·h·'~'.:,.. ·.::.i~~ ,;.~- 



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES AOS INVASORES DA TI SÃO MARCOS 

,-- 

N".,nu nu-~ DO 1 DA~"~~• LN•uu• V &LUN ~AhU I"' r'".,,_.1'-' 
1 ANTONIO ALVES DOS REIS FAZ.SRA.' ILEIA <l!',(1("'1 43.415,00 130798 
2 ADOLAR MADEIRA DE ALBUQUERQUE FAZ. GARAPA 000027 47.963,00 271098 
3 CLEIA DE JESUS DOS REIS FAZ GAVIAO 950068 11.242,00 130798 
4 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA FAZ. OWAANTE ROSA 951429 40 456,00 090S96 
6 JDSE PEREIRA BENFICA FAZ.DIAMANTE FLEXA 950066 90053,00 130798 
7 JOSE PEREIRA BeNFICA FAZ.DIAMENTE AZUL 950066 70 947,00 130798 
8 JONAS SANTOS DA SILVA F/>Z.MJTUM 950065 52 051,00 130798 
9 JONAS SANTOS DA SILVA FAZ.PEDRA PINTADA 950065 8.141,00 130798 
10 MARIA TAMAR PINTO R.FIGUEIRA FAZ ARUGUARI 950076 31.763,00 160798 
11 MARIA RíTA DA SILVA KOTINSKJ FAZ. VERTENTE 000029 52.946,00 091198 
12 MARIA DE JESUS PINHO FAZ.NOVA ALEMANHA 950080 21.321,00 170798 
13 MARIA DE JESUS PINHO FAZ.ALEMANHA 950060 30.7S8,00 170796 
14 MANOEL RIBEIRO PAZ FAZ.CAJAZEIRA 951426 30.746,00 310898 
15 JESUS RODRIGUES DA SILVA FAZ.MIRAMAR 000025 20.276,00 261096 
21 PEREIRA AGROPASTORIL FAZ.PANORAMA 951423 113.064,00 030898 
22 SEBASTIIAO RIBEIRO DA PAZ FAZ.MILAGRES 951424 67.763,00 030696 
23 SER.O"\'TJAQ RIBEIRO DA PAZ FAZ.IGUAPIRA 951412 9.234,00 220798 
24 ABDON PAULO DE LUCENA FAZ.CONQUISTA 000032 52.513,00 2402S'il 
25 FRANCISCO CABRAL DE MACEDO FAZ.SAO FRANCISCO 951415 147.856,00 290798 
26 JOSE A.QUEZADO FAZ.PIRANHA 950075 67.729,00 150798 
27 JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO FAZ.SANTA TEREZA 951427 106.35600 310698 
28 JOSE RIBEIRO DE LIMA NETO FAZ.MACUCAU 951428 51.116,00 310698 
29 MARIA AOALGIZA DOS REIS FIGUEIRA FAZ.VIETA 950070 10979,00 130796 
30 MELVILUS ROSAS FAZ.PARAISOOASERRA 950064 5.621,00 100796 
31 ESPOLIO DE JOAO R.LIMA FAZ.SAO J.DEL REY 9514.20 22000,00 300796 
32 VANE ALVES FIGUEIRA FAZ.ASA BRANCA 950071 30.564,00 130798 
34 ANTONIO MOREIRA SILVA smoSAOLUIZ 000022 26208,00 191098 
35 ALCY BERNANRDO BARBOSA FAZ.SANTA TEREZA 000021 160214,36 191098 
J6 ALTEMIR DA SILVA CAMPOS smo INDUSTRIAL 951416 40.706,00 300796 
37 ASSIS GOMES LIMA smoOANIELI 951414 4966.00 290796 
38 ANTONIO JOSE MOREIRA SILVA smo MANGA ROSA 000026 7.365.00 261098 
39 CELINA CAVAI.CANTE Q. AGUIAR FAZ. BOM PRINCIPIO 950077 31.772,00 160796 
41 IRENI FELICIO DA SILVA CHACARA PARAGOMINAS 951422 33.254.00 310796 
42 JOSIAS DE ALBUQUERQUE SmOCANAA 000023 18 975,05 201096 
43 JOAO ANASTACIO DA SILVA smo AGUA FRIA 951413 5.315,00 220798 
44 JOSE AUGUSTO SOARES FAZ.XANAOU 950079 201.675.70 170798 
46 JANETE CRUZ AZEVEDO RANCHO W. DEL REI 950061 9.000,00 260596 
47 LOURDES MARIA FERNANDES NEVES SEM DENOMINACAO 950072 28202,00 140798 
49 MARIA EDNEY DOS P. SILVA smo BOA ESPERANCA 951425 20.971,42 040898 
50 NICANOR QUARESMA OE C. FILHO smo S.JOSE DOS REIS 950076 52.118,00 150798 
51 ODILON PORTELA CAVAI.CANTE smo BOM JARDIM 951421 42.980.00I 300798 
53 PAULO ROBSTAN ARAUJO SOUZA CHACARA NAO ME DEIXE 951411 7.899,00 220798 
54 RíTAALVES DE SOUZA smo SAO FRANCISCO 951419 5.516,00 300798 
55 RAIMUNDO PINHEIRO DE SOUZA smo SÃO RAIMUNDO 950063 31.934,00 080798 
56 CLEMAR MELO DA SILVA smo PICA PAU AMARELO 951417 43.550,00 300798 
57 SALUSTRIANA C. GOLINELU smo NOVO PARAISO 951416 2.400,00 300798 
58 SAIO SAMOU SALOMAO FAZ.HAMBURGO 000026 61.813,00 291098 
59 TELMAR MOTA OE OLIVEIRA FAZ.FORTALEZA 951430 13.17200 300998 
61 VANOERLEI LUCIANO DA SILVA smoVEROE 950073 3.241,00 150798 
62 VERA VIRGINIA C.LIMA smo ROSA BRANCA 950062 2.163,00 070798 
63 WILSON A.BEZERRA FAZ.A><A!:A 21.700,00 141296 
64 JOAO BAPTISTA DE MEL.LO FAZ.ARRAIAL 950074 130.236,57 150796 
65 TURUJIN smo VALE 00 SOL 000024 30.511,00 211098 
66 TERTULIANO TEIXEIRA NETO smo QUATRO IRMAOS 000030 15.457,21 251198 
87 TEREZINHA DE JESUS A. PEREIRA FAZ.N.S.FATIMA 35.531,00 141296 
6B HELSON BIAZI smos GENlPAPO E PANTANAL 950069 8.444,46 1306S8 
69 ANTONIO CLOVIS smo NOVA VIDA 000033 27.471,00 290799 
70 LUIZA TELES DE MENEZES GRANJA EL VENCEDOR 000034 20.505,00 290799 
71 MASAHIRO SOTODATE smOHUJU 000036 96.386,00 290799 
72 AIL TON DE MELO CABRAL FAZENDA CAAf'O VERDE 000037 142.45666 150801 
73 JOSE ANTONIO MOREIRA DA SILVA smo 04 tRMAOS 000038 12.721.42 091199 
74 OLMIRO DE SOUSA FAZ.SGIRB/MA/JUJPSERRA 000040 558.412.65 251199 
75 OZEMIR OE S.MOTA smo DOIS CORA ES 000001 18.560,00 251199 
76 FRANCISCO NICASSIO FAZENDA JUTAI 000002 13.916,00 251199 
77 ROSA HELENA BATISTA TEJXEIRFA smo SANTA HELENA 000003 8.265.91 251199 
78 JOAO GUILHER/L MARIA SHULZE smo SANTIROSA E FZ FLOR 000004 32 660,14 291199 
79 MARIAJUCILENE DE A SILVA smo REPOUSO GUERREIRO 000005 832.08 291199 
80 MARIAJUCILENE LIMA CAMPOS smo PEDRA OAGUA 000008 3.766.54 301199 
81 T<'""'" $.COSTA smo BOA VISTA 000009 6.605,25 301199 
82 HOMERO P SOUZA smo NATUREZA 000007 5.00000 291199 
83 JORGE MOTA DAI.MEIA smo SOROCAIMA 000011 21.650,901 190500 
84 MARIA ONDINA -{MASAHIRO) smOS05E06 000012 27.752,00 190500 
65 FRANCISCO GOMES OE SOUZA smo SAO FRANCISCO 000013 8636,09 190500 
86 ANTONIO FAUST SmOPAMPA 000015 1.776,16 040700 
67 MANOEL P.COSTA/EVALDO FAZENDA RECANTO 000014 35.730,00 270600 
8B SEVERINO F.CRUZ smo SAO FRANCISCO 000017 6.000.00 140800 
89 VANECI M DA COSTA smOFAUSTAO 000016 2.346.30 050700 
90 DELMO BRITO TUPINAMBA smo TUPINAMBA 000018 28.240,00 271000 
91 JELSON OE MIRANDA SOUZAIDELMO smo SOM JESUS 000016 3 693.74 271000 
92 MARIA llERESA F.VASCONCELOS - DELMO smo SANTA TERESA 000018 4.130,61 271000 
93 LUIZ CARLOS MACUGLIA smo LARANJEIRAS 000020 38 534,63 311000 
94 ANTONIO COSTA DA SILVA smo CAMPINHO 170723 2816.03 170401 
95 FRANCISCO VALENTE OE LIMA LOTE47 170724 21.237,05 170401 
96 AILTON MELO CABRAL FAZENDA C.VEROE-COMPL 170727 5.886,90 150801 
97 JOS;E AMERICO VALENTIM FAZENDA FROl'ITEIRA 170728 455.540 00 150801 
96 HUMBt=•«O BANTIM FAZENDA D.VERDE 170729 130.510,00 150801 
99 ANTONIO ALMEIDA LIMA smo ESTRElA DALVA 170730 3.678,71 170801 
100 JOSE GRACIANO SIQUEIRA smo LIVRAMENTO 170731 12.335,96 170801 
101 NEUZA SIQUEIRA LARANJEIRA smOSAMATUR 170732 4.627,50 290101 
102 JOSE BERNARDO COUTINHO FAZ NOVA IWSAO 170733 251.124,51 090102 
103 ODAIR DE JESUS CARNEIRO FAZ URUGUAIANA 170734 108.471,06 200202 

TOTAL PAGO 4.455.134,59 

QUATRO MILHÕES QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL CENTRO E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS 
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS PELA ELETRONORTE E APLICADOS 
PELOS GESTORES FUNAI-COMUNIDADES INDÍGENAS DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 
E CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE. 

DESPESAS REALIZADAS 

DESPESAS PERICIAS JUDICIAIS 

31/10/00-ADRIANO DE ALMEIDA CORINTHI -CHEQUE 170721 10.000,00 
09/08/01 - REINALDO GAMA DE CARVALHO-CHEQUE 170725 12.110,00 
09/08/01 - THAUMA TURGO CESAR MOREIRA DO NASCIMENTO - CHEQUE 170726 3.900,00 
08/02/02 - REINALDO GAMA DE CARVALHO-CHEQUE 170735 11.930,00 37.940,00 

DESPESAS BANCARIAS 

1- CPMF E DESPESAS SACARIAS ATE 08.05.09 4.595,41 

2-CPMF E DESPESAS BANCARIAS ATE 30/06/01 552,49 5.147,90 

TOTAL 43.087,90 
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Observações: 

O aumento dos valores previstos para indenização dos intrusos deveu-se aos· 
seguintes fatos: 

../ Na ocasião do pagamento dos intrusos foi considerado, quando devidamente 
comprovado, valores de benfeitorias não incluídas no laudo de avaliação. Estes 
valores totalizaram R$ 99.834, 79 (noventa e nove mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais e setenta e nove centavos) e são apresentados na tabela 
"Diferença dos Valores das Indenizações Realizadas até Maio de 1999 em 
Relação à Avaliação de 1998 "; 

../ A FUNAJ, unilateralmente reincluiu, quando do ingresso na justiça dos 
processos de desintrusão, posses já abandonadas e já ocupadas pelos índios, 
aumentando o valor previsto pela Comissão Técnica de Avaliação; 

../ A Justiça passou a considerar as posses de má fé, reconhecidas pela FUNAJ, 
como posses merecedoras de indenização; 

../ No processo judicial, nos acordos feitos com os invasores, principalmente de 
má fé, a FUNAI aceitou e sugeriu acordos com valores acima do levantado 
pela Comissão Técnica de Avaliação; 

../ Pagamento de perícias judiciais; 

../ Cobranças de CPMF 
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DIFERENÇA DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES REALIZADAS ATÉ MAIO DE 1999 
EM RELAÇÃO A AVALIAÇÃO DE 1998 

31/12/99 

NOME DO DENOMINAÇÃO AVAL. DATA VALOR DIFERENÇA 
NO. LVA POSSEIRO DA POSSE TIPO 98 PAGTO PAGO 
1 27 ABDON PAULO DE LUCENA FAZENDA CONQUISTA BOAFÊ 49.783,00 52.513,00 2.730,00 
2 2 ADOLAR MADEIRA DE ALBUQUERQUE FAZENDA GARAPA BOAFÊ 44.554,00 271098 47.963,00 3.409,00 
4 38 ALCY BERNARDO BARBOSA FAZENDA SANTA TEREZA BOA FÉ 141.281,00 191098 160.214,38 18.933,38 
9 37 ANTONIO MOREIRA SILVA SITIO SÃO LUIZ BOA FÉ 17.452,00 191098 26.208,00 8.756,00 
18 51 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SITIOS GENIPAPO BOA FÉ 12.077,00 130798 8.444,46 (3.632,54 
21 65 JANETE CRUZ AZEVEDO RANCHO WILLAN DEL REI BOAFÊ 13.652,00 280598 9.000,00 (4.652,00 
22 16 JESUS RODRIGUES DA SILVA FAZENDA MIRAMAR BOA FÉ 14.529,00 261098 20.276,00 5.747,00 
24 99 JOÃO BAPTISTA DE MELLO FAZENDA ARRAIAL BOA FÉ 122.914,00 150798 130.236,57 7.322,57 
29 9 JONAS SANTOS DA SILVA FAZENDA MUTUM BOA FÉ 25.738,00 130798 52.051,00 26.313,00 
30 10 FAZENDA PEDRA PINTADA 34.454,00 8.141,00 (26.313,00 
32 63 JOSE AUGUSTO SOARES FAZENDA XANADU BOA FÉ 191.262,00 170798 201.875,70 10.613,70 
34 8 JOSE PEREIRA BENFICA FAZENDA DIAMENTE AZUL BOA FÉ 65.985,00 130798 70.947,00 4.962,00 
37 31 JOSÉ RIBEIRO DE LIMA NETO FAZENDA MACUCAU 42.116,00 51.116,00 9.000,00 
38 56 JOSIAS DE ALBUQUERQUE SILVA SITIO CANAÃ BOA FÉ 11.195,00 201098 18.975,05 7.780,05 
45 72 MARIA EDNEY DOS P. SILVA SITIO BOA ESPERANÇA BOA FÉ 20.475,00 040898 20.971,42 496,42 
48 12 MARIA RITA DA SILVA KOTINSKI FAZENDA VERTENTE BOA FÉ 40.034,00 091198 52.946,00 12.912,00 
71 93 TERTULIANO TEIXEIRA NETO SITIO QUATRO IRMÃOS BOA FÉ 0,00 251198 15.457,21 15.457,~1_ ---·----- s o M A 847.501,00 947.335,79 99.834,79 



Entrega de posse já indenizada 

Ocupação das benfeitorias indenizadas pelas Comunidades Indígenas 
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Atividade Procedimentos 
2. Fiscalizar a retirada dos intrusos da 

Terra Indígena São Marcos e evitar 
seu retorno, evitar a instalação de 
novos intrusos e participar na 
proteção e fiscalização ambiental da 
Terra Indígena . 

./ Construção de um posto de vigilância. 

./ Aquisição de dois veículos. 

Desenvolvidos 

./ Posto de vigilância está em funcionamento . 

./ Foram adquiridos os dois veículos que 
estão sendo utilizados nas atividades de 
fiscalização e apoio às Comunidades 
Indígenas . 

./ Tanto o posto como os veículos devem ser 1./ Três rádios adquiridos foram 
equipados com rádio para comunicação. arbitrariamente apreendidos pela Policia 

Federal, sob a alegação de sua instalação 
ser irregular, quando os rádios se 
encontravam utilizando a freqüência oficial 
da FUNAI. A FUNAI tentou reaver os 
equipamentos não obtendo êxito, ficando 
assim prejudicado o sistema de 
comunicação. Foi encaminhado e aprovado 
junto a ANATEL projeto de freqüência 
independente. Os rádios já foram 
reinstalados no escritório em Pacaraima, 
no Posto Surumu, no ônibus, no caminhão, 
e na Toyota e estão em pleno 
funcionamento . 

../ Um funcionário do programa deve permanecer, 
permanentemente, no posto de vigilância para 
apoio das atividades. Um outro funcionário, em 
conjunto com um servidor da FUNAI e um índio 
indicado pelas Comunidades Indígenas, deve 
circular nos carros. 

./ Atualmente a equipe é composta por dois 
agentes de proteção ambiental, um agente 
de apoio operacional, dois motoristas, uma 
cozinheira, três Tuxauas que representam 
as Comunidades Indígenas e um técnico 
indicado pela FUNAI. Destaca-se que o 
Programa já alterou o quadro de pessoas 
aumentando quatro funcionários e 
viabilizando o acompanhamento de mais 
dois Tuxauas, do que o que foi acordado 
inicialmente. 
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Atividade Procedimentos 
2. Fiscalizar a retirada dos intrusos da 

Terra Indígena São Marcos e evitar 
seu retorno, evitar a instalação de 
novos intrusos e participar na 
proteção e fiscalização ambiental da 
Terra Indígena . 

../ Implantar sinalização da Terra Indígena 1../ 
identificando seus limites e os cuidados ambientais 
necessários ao equilíbrio ecológico da área. 

. -- 

v' Para informação às pessoas que circulam pela 
BR-174, deve ser elaborado um folheto contendo 
informações sobre a Terra Indígena São Marcos, 
sua população e sua sensibilidade ambiental . 

,,-. 

v' A ELETRONORTE deve participar do primeiro 
ano de operação do sistema e os funcionários da 
FUNAI e os Tuxauas devem ser treinados na 
metodologia de fiscalização. Ao final deste período 
os bens adquiridos na vigência deste plano devem 
ser repassados para as Comunidades Indígenas 
habitantes na Terra Indígena São Marcos e 
FUNAI, que se responsabilizarão pela 
continuidade do sistema. 

Desenvolvidos 

Concluído o emplacamento da Terra 
Indígena, no trecho da BR-174, tanto de 
identificação da área quanto com relação 
aos cuidados ambientais. Periodicamente, 
quando identificadas áreas com problemas, 
novas placas são instaladas. As placas para 
a região de lavrado já estão 
confeccionadas, o emplacamento está 
previsto para o primeiro semestre de 2003. 

v' Elaborado o folheto para informação às 
pessoas que circulam na BR-174, que são 
entregues aos visitantes do Posto Surumu e 
às pessoas que são abordadas pela equipe 
de fiscalização. Além da versão em 
português, inicialmente prevista, foi 
impressa também uma versão em espanhol. 

v' Confeccionados sacos de lixo para 
distribuição às pessoas que circulam na 
área, também visando à conscientização 
da preservação ambiental e do respeito às 
Comunidades Indígenas. 

v' Foram concluídos quatro anos de trabalho 
e está sendo negociada a renovação do 
Termo de Compromisso. 

,...._ 
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INFORMAÇÕES SOBRE AS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

E SUA TERRA 

Comunidades Indígenas: 
Macuxi, Taurepang, Wapixana 

Grupos Linguísticos: 
Karib e Aruak 

População Estimada {Andrello, Fev/1998) 
2.703 pessoas 
. 342 Taurepang, 
. 608 Wapixana e 
. 1753 Macuxi 

Terra Indígena São Marcos 
654.110 ha, demarcada e homologada. 
Decreto de homologação 312 de 29/10/91. 

Localização: 
Municípios de Amajari, Boa Vista e Pacaraima 
no Estado de Roraima. 

))) )))'))))) 

Vá devagar. 
Admire a paisagem. 
Torne-se um defensor 

da natureza e da 
causa indígena. 

Boa viagem! 

..JI. ~ Eletronorte •N Centrais El6tricu do Nort• do Brasil SA 

))))))) )) ·' ) ) ) ) ) 

INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 

VENEZUELA - BRASIL 

PROTEÇÃO AMBIENTAL DA 
TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS 

INFORMAÇÃO AOS VIAJANTES 

((Q)NVIÊ N ~(Q) E llElllt(Q)N(Q)IFfil'IE/IFl!JJ NA~/ 
tOMUN!IOJAIOIES !ND[GENAS 



os próximos 60 Km você estará 
atravessando a Terr(OI ~ndí~elnl(OJ 
S(fiio Mcarc@s, onde habitam 

comunidades indígenas pertencentes 
às etnias M(Oltll.Vxõ, 1í«nuirep)(!llnl~ e 
W (OI IP) ÕX«n n «D • 

A partir da celebração de um 
Termo de Compromisso entre as 
<C(Q)MUJJN~ID)AIQlES ~~IQlÚGIEINlAS, a 
lEIL~TIR(Q)NO)RTlE e a fUJJINlA~, está 
sendo implantado um programa de 
vigilância e controle ambiental da Terra 
Indígena São Marcos. Este programa é 
uma das medidas de mitigação e 
com_pensação dos impactos ambientais 
odvlndos da construção da linha de 
transmissão de energia elétrica Santa 
Helena/Boa Vista que compõe a 
1 nter.ligação E tétrica Venezuela-Brasil. 

No âmbito deste proqremc 
. serão desenvolvidas atividades que 
colaborarão com a recuperação 
ambiental da área que é considerada 
pela legislação ambiental como uma 
área de preservação permanente. 
Serão, inclusive, desenvolvidas 
atividades de educação ambiental com 
as comunidades indígenas, técnicos da 
FU NAI e de outras instituições que 
atuam na área. 

Contamos também com 
a sua colaboração! 

Por favor: Mapa da Terra Indígena 
São Marcos 

• •+• Não loque lixo na estrada; 
• •.• Não jogue pontas de cigarro 

acesas, elas podem provocar 
incêndios; VENEZUELA 

• •+• Dirija em velocidade moderada 
e com atenção; 

• ~.• Obedeça a sinalização; 

•!• Evite ·acidentes que possam 
ferira você e aos índios; 

+,I 

•!• Cuidado para não atropelar os 
animais, especial atenção com 
aves e tamanduás; 

• •+• Não polua os rios e os igarapés; 

• •+• Respeite as comunidades 
indígenas e suas terras. 



) ) ) ) ) ) -) ) ) 

NFORMACIONES SOBRE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS 

Y SU TI ERRA 

Comunidades Indígenas: 
Macµxi, Pemon/Taurepang, Wapixana 

Grupos Linguísticos: 
Karib y Aruak 

Populación Estimada (Andrello, Febrero/1998} 
2.703 personas 
. 342 Pemon/Taurepang, 
. 608 Wapixana y 
. 1753 Macuxi 

Tierra Indígena São Marcos 
654.11 O ho. demarcada y homologada. 
Decreto de homologación 312 de 29/10/91. 

Localización: 
Municípios de Amajari, Boa Vista y Pacaraima 
en el Estado de Roraima. 

; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

Vaya despacio. 
Admire el paisaie. 

Conviertase en un protector 
de la naturaleza y de 
la causa indígena. 

Buen viaie! 

~- Q Eletronorie 
~N Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA 
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INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA 

VENEZUELA - BRASIL 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA TIERRA INDÍGENA 

SÃO MARCOS 
INFORMACIONES A LOS VIAJANTES 

CONVENIO IElE'll"RONORTE/flUJNAI/ 
CtOMUNIIOAIDIES INIO~GIENAS 



E n los próximos 60 Km usted 
estará atravessando la Tierra 
Indígena São Marcos, dónde 

habitan las comunidades indígenas 
pertencentes a las etnias Macuxi, 
Pemon/Taurepang y Wapixona. 

A la celebración de un Convenio 
entre las COMUNIDADES 
INDÍGENAS, ELETRONORTE Y 
FU NAI, está siendo estabelecido un 
programa de vigilancia y contrai 
ambiental de lo Tierro Indígena São 
Marcos. Este programa es una de los 
medidas de mitigación y compensación 
de los impactos ambientoles advindos 
de la construción de la línea de 
transmisión de energía eléctrica .. Santa 
Helena / Boa Vista que componen la 
lnterligación Eléctrica Venezuelo/ 
Briazil.br. 

En el ámbito dest~,.prograrrn51,,$e'rár 
'desarrolladas uctlvl dade s que 1 
contrlbulrún con la recuperación 
am1biental, de 'la tierra indígena, 
considerada por la Leqlslnclón 
Ambiental, como una área de 
preservación permunente. Serán, 
incluso, desarrolladas actividades de la 
educación ambien.tal con las 
comunidades indígenas, técnicos de la 
Funai y de otras instituiciones que 
actuan en el área. 

(Contamos tcmbíén con su 
coleborecíon 

Por favor: 
Mapa de ia Tõe1rir©1 

São Marcos 

• • •+• No tirorbosuro em la carretera 

• •+• Notirarcigarrillosencendidos 
• •+• Dirija a una velocidad moderada 

y con atención 

~!• Obedezca lasennllznclón 

VENEZUELA 

·•!• Evite"'aceidentes. Cuidt su vida o/ 
la de los indígenas 

p_gra 
.-. ·11: , ' rt 

evitar otropeltcr .o los animales, 
, IV. r .J.1 

en espec'ial aves y õsns 
hormigueros 



- 

- Sinalização da estrada 

- -' - 
- 
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Atividade Procedimentos ,,--.. 

2. Fiscalizar a retirada dos intrusos da 
Terra Indígena São Marcos e evitar 
seu retorno, evitar a instalação de 
novos intrusos e participar na 
proteção e fiscalização ambiental da 
Terra Indígena . 

Desenvolvidos 

../ Diariamente devem ser realizadas duas viagens de ../ A rotina de viagens de fiscalização foi 
inspeção no trecho da estrada e duas vezes por ampliada e melhor adequada à realidade. A 
semana no interior e limites da área. equipe de fiscalização faz o planejamento 

semanal dos locais a serem fiscalizados. 
Diariamente é feito um relatório da 
fiscalização . 

../ No ano 2000, por iniciativa das próprias 
Comunidades Indígenas, que acampam 
durante todo o fim de semana no local, foi 
feita, durante o verão, a fiscalização da 
Pedra Pintada. As aldeias se alternaram 
nesta fiscalização. O Programa participou 
apoiando no transporte, fornecendo 
folhetos informativos e também com visitas 
constantes da equipe ao local. Os Tuxauas 
das Aldeias . Bala e Milho, também 
solicitaram apoio paraefetuar fiscalização 

· em locais próximos as suas aldeias. Estas 
atividades não foram realizadas no ano de 
2001 e 2002 . 

./ A equipe de fiscalização tem sempre 
conversado com a comunidade para 
despertar o interesse e incentivar a 
fiscalização. 

Observações 

A equipe de Tuxauas também coordenou pelo período de 1 ano o atendimento às 
atividades _produtivas das Comunidades Indígenas com um Caminhão GMC 
cedido pela FUNAI. Esta atividade será melhor caracterizada no item "Atividades 
Extras". 

A pedido das Comunidades Indígenas a ELETRONORTE aditou o Termo de 
Compromisso 001/88 até março de 2000, incluindo recursos para aquisição de um 
ônibus e um caminhão para suprir a carência de transporte provocada por 
retaliação de instituições públicas locais, que passaram a negar transporte aos 
índios em função da extrusão da Terra Indígena São Marcos. Esta atividade 
também será melhor caracterizada no item "Atividades Extras". 
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Abordagem realizada pela equipe de fiscalização 

Reuniões de conscientização nas comunidades 
44 



SUBPROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA 
IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. 

Atividade Procedimentos 
1. Informar os trabalhadores sobre as 

normas de conduta em Terra 
Indígena 

./ Elaborar normas para conduta dos trabalhadores 1 ./ 

em Terra Indígena, tanto com respeito ao 
relacionamento com as Comunidades Indígenas 
quanto com relação à proteção do meio ambiente. 

Desenvolvidos 

As normas foram publicadas em três 
versões: uma mais detalhada para o 
período de construção no relatório 
"Procedimentos Gerais de Proteção 
Ambiental para a Implantação da Linha de 
Transmissão na Terra Indígena São 
Marcos", outra também detalhada mas 
adaptada às atividades de manutenção da 
linha no relatório "Procedimentos Gerais 
de Proteção Ambiental para a Operação da 
Linha de Transmissão Santa E/ena / Boa 
Vista na Terra Indígena São Marcos" e 
uma versão mais simples publicada em um 
folder para distribuição mais ampla . 

----- ./ Estas normas devem ser discutidas e consensadas 1 ./ Discussão das normas na ELETRONORTE. 
internamente na ELETRONORTE com as áreas 
responsáveis pela obra e, posteriormente 1 · ./ 

informadas e discutidas com a empresa 
responsável pela construção do empreendimento. 

./ Devem ser realizadas reuniões periódicas de 
triagem dos trabalhadores que desenvolverão 
trabalhos na Terra Indígena. Nestas reuniões será 
feita palestra informativa, distribuído folheto 
informativo e realizada checagem da vacinação 
dos trabalhadores. A palestra inclui noções gerais 
sobre a questão indígena, sobre a Terra Indígena 
São Marcos e as Comunidades que nela habitam e 
as normas ambientais e de conduta estabelecidas . 

Apresentação - - das normas - à empresa 
responsável pela construção do 
empreendimento . 

./ Realização de palestras para todos os 
trabalhadores tanto na etapa de construção 
quanto na operação. No final de 2001 a 
equipe do Programa São Marcos realizou 
palestra na I SIPAT - Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho da 
CRR. 

./ Os trabalhadores triadas receberão uma 1./ Elaboração ficha de triagem e etiqueta de 
identificação, para usar em suas atividades identificação dos trabalhadores triadas. 
diárias . 

../ As equipes de acompanhamento ambiental 1 ./ Checagem dos trabalhadores em campo. 
checarão diariamente se os trabalhadores na 
Terra Indígena passaram pela triagem. Não será 1 ./ 

permitida a atividade de trabalhadores não 
triadas. 

Apesar da equipe específica de 
acompanhamento ambiental já ter sido 
desmobilizada, esta atividade continua em 
execução até hoje, sendo acompanhadas 
todas as atividades de manutenção da linha 
de transmissão. 

,,--. 
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r Observações 
{' 

Não foi possível a identificação dos trabalhadores com etiqueta ou crachá. As. 
equipes de acompanhamento ambiental dispõem de listagem dos trabalhadores 
triadas, que são periodicamente atualizadas. Com a continuidade dos trabalhos e 
o convívio com os trabalhadores, foi possível o conhecimento da equipe e a fácil 
identificação de novos trabalhadores.. que eram encaminhados para a triagem. A 
prática mostrou, que o conhecimento e o convívio com os trabalhadores é a 
melhor forma de identifica-los e de alcançar o objetivo da atividade, que em 
última instancia é a conscientização dos trabalhadores com relação à importância 
da preservação do meio ambiente e do respeito para com as Comunidades 
Indígenas. 

A atividade se mostrou importante, entretanto é necessária uma maior rigidez por 
parte da ELETRONORTE para o cumprimento desta norma de trabalho, 
principalmente com as empresas contratadas. O Programa dispõe de pessoal e 
disponibilidade de tempo para realizar previamente a triagem de todos os 
trabalhadores, entretanto a desorganização da empresa contratada, levou a 
muitas ocorrências de trabalhadores não triadas em campo. 
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE AS 
,I 

COMUNIDADES INDIGENAS 
E SUA TERRA 

Comunidades Indígenas: 
Macuxi, Taurepang, Wapixana 

liOO:~~ 

Colabore com a 
preeervação do meio ambiente 

e com a harmonia 
nae frentes de trabalho. Grupos Lingüísticos: 

Karib e Aruak 

População Estimada 
(Andrello, Fev/1998): 
342 Taurepang 
608 Wapixana 
1753 Macuxi 
População Total: 2.703 Índios 

Terra Indígena São Marcos 
654.110 ha, demarcada e homologada. 
Decreto de homologação 312 de 29/10/91. 

Localização: 
Municípios de Amajari, Boa Vista e Pacaraima no 
Estado de Roraima. 

Ministério 
de Minas 
e Energia 

......... ,, •....• -.-. ... 
r, d Eletronorte ~ril(I Centrlbfl&mlltNn •• .,..U. 

li:LICTAONORTE 

li IH:f/LIG/\C.'\0 ElETRICA 

VENEZUELA - BRASIL 

NORMAS DE CONDUTA 
PARA 05 TRABALHADORES 

NA TERRA INDÍGENA 5ÃO MARCOS 
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Na execução de 6Wl6 atividader; ~ ~ 
na Terra lndíeena São Msrcoe, 
observe ae aeeuintee; normae e 
procedlmentoe: 
"" Vacine-se contra febre amarela. 

..,. Não caçe nem pesque: 
., a alimentação básica dos índios é 
retirada da mata e de suas roças; 

e caçar e pescar nas Terras Indígenas além 
de ser proibido por lei (Lei 6001 de 19/12173),é 
tirar dos Índios sua fonte de alimentação. 

..,. Não aprisione, não transporte, nem 
comercialize animais silvestres: 
e manter animais silvestres em cativeiro, 
ainda que provisório, é crime 
(Lei 9.605 de 12/02/98). 

_.. Respeite o _índio e sua família: 
• a família dos índios deve ser intocada e 
respeitada; 

e os costumes e línguas são diferentes dos 
nossos, portanto devem ser respeitados; 

,., se você encontrar roças, mesmo 
aparentemente abandonadas, não retire 
nada. Elas existem em vários locais da 
área. Contate a Equipe de Acompanhamento 
Ambiental. 

_.. Circule apenas dentro dos limites das praças 
de montagem e nos acessos previamente 
estabelecidos. 

_.. Para sua melhor identificação use sempre o 
crachá. 

.,_ Não conduza, não beba e não ofereça aos 
índios bebidas alcoólicas: 
• este ato, além de ser proibido por lei 
(Lei 6001 de 19/12/73), prejudica a saúde e 
a vida dos índios. 

.,.. Em respeito a individualidade dos Macuxi, 
Wapixana e Taurepang não os fotografe, nem 
as suas aldeias. 

IJil,- Evite visitar as aldeias e só o faça se for 
convidado. 

I 

"" E proibido o porte e o uso de armas de fogo. 

.,_ Não jogue lixo na Terra Indígena: · 
• cada praça de montagem terá um recipiente 
para depositar todo o lixo produzido; 

• quando estiver de carro, não jogue o lixo 
pela janela, todos os carros devem ter um 
saco de lixo; 

• o lixo deve ser retirado da área diariamente; 
• não queime o lixo na Terra Indígena. 

.,.. Não retire nenhum material encontrado 
dentro da Terra Indígena: 
• peças de culturas indígenas podem ser 
eventualmente encontradas nas áreas de 
construção. Deixe-as no lugar onde foram 
encontradas e contate imediatamente a 
Equipe de Acompanhamento Ambiental. 

.,. Evite derrubada de árvores, por menores que 
sejam: 
• a depredação da vegetação, inclusive coleta 
de espécimes vegetais visando diferentes 
usos, constitui-se em contravenção penal 
(Lei 9.605 de 12/02/98); 

• evite, inclusive, a retirada de vegetação 
para sinalização. 

1JJJ,- Evite provocar incêndios: 
• não faça fogueiras; 
• não jogue fora pontas de cigarro e fósforos 
acesos. Apague-os e jogue-os no lixo. 

.,. Respeite os diferentes limites de velocidade 
das vias em que circula. 

1JJJ,- É obrigatório o uso de equipamentos de 
proteção individual. 



,,... 

- 

Reuniões com os trabalhadores da ELETRONORTE e PRI (Fiscalização) 

- 

- 

- 
Reuniões com os trabalhadores da Remoei 
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Atividade Procedimentos 
2. Informar a Comunidades Indígenas 

sobre os procedimentos da 
construção da linha de transmissão e 
sobre como conviver com a linha de 
transmissão 

./ A informação para as Comunidades Indígenas 
sobre os perigos decorrentes da construção da 
linha de transmissão deverá ser feita de forma 
direta, nas aldeias e reuniões realizadas com a 1 ./ 

Comunidade. Deverá ser elaborado folheto 
informativo para distribuição. Optou-se por não 
fazer divulgação via rádio para evitar possíveis 
mal entendidos. 

v' Para informação de como conviver com a linha de 
transmissão deverá ser elaborado um livreto com 
a linguagem adequada às Comunidades Indígenas. 
Este livreto será divulgado em reuniões com a 
comunidade antes da energização da linha. Este 
procedimento deverá ser feito com bastante 
antecedência para que após a divulgação do 
livreto, se tenha prazo para um contato pessoal 
com a comunidade, esclarecendo as dúvidas que 
vão surgindo e possibilitando uma energização 
com total segurança. 

Desenvolvidos 

./ Elaboração de folheto sobre a construção 
da linha. 

Realização de visitas nas aldeias ao longo 
da BR-174 informando-as sobre os 
cuidados necessários durante a construção 
da linha e distribuição do folheto. 

./ Informação aos presentes nas diversas 
reuniões realizadas e distribuição do 
folheto . 

./ Durante os três dias que antecederam os 
testes de energização da linha de 
transmissão foi feita uma campanha de 
informação na comunidade. Neste evento 
buscou-se o contato direto, visitando todas 
as casas que estão no trecho em que a linha 
atravessá a . Terra Indígena. A ' 

· ELETRONORTE divulgou também. esta 
informação via rádio. · 

./ A comunidade continua informada de todas 
as atividades que estão sendo 
desenvolvidas . 

./ Foi também elaborado novo folheto quando 
do início de operação comercial da linha 
de transmissão e feitas visitas aldeias 
informando sobre os cuidados necessários 
agora que a linha iniciava seu 
funcionamento comercial. 

Pendentes 

./ Elaboração do livreto de como conviver 
com a linha de transmissão. 

./ Reuniões de divulgação da informação do 
livre to. 
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Observações 

A Assessoria Indigenista da Superintendência de Meio Ambiente, responsável na . 
ELETRONORTE pela implantação desta atividade, foi informada com pouca 
antecedência sobre os testes de energização da linha. Não sendo possível assim a 
realização do trabalho conforme o planejamento, gerando. incerteza e incomodo 
na comunidade. 

Na vistoria final, antes da energização, foram detectados uma casa, árvores 
frutíferas, e um curral, que não poderiam permanecer no local devido à 
proximidade com a linha. Foi solicitado ao morador da casa que se ausentasse 
por um final de semana, as árvores frutíferas foram cortadas e foi desmontado o 
telhado do curral que era o que causava risco por ser de zinco. Estes danos foram 
indenizados pela ELETRONORTE e já estão devidamente equacionados. 

Não foi possível também a elaboração do folheto de como conviver com a linha de 
transmissão antes de sua energização comercial, entretanto foi feito um folheto 
informativo e campanha de informação em todas as casas da região onde a linha 
de transmissão atravessa a Terra Indígena nos três dias que antecederam sua 
energização. 

O folheto está em formatação· e incluirá também os cuidados Com as queimadas , · 
que são um problema ambiental e tem interferência direta com a linha de 
transmissão. 
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- INFORMACOES .:, 

Durante todo o período da construção, Equipes de 
Acompanhamento Ambiental, formadas por técnicos da 
Eletronorte, Funai e representantes das Comunidades 
Indígenas, estarão circulando pela área. Qualquer dúvida ou 

r informações adicionais favor recorrer a estas equipes. 

- - 

-· 

Ministério 
de Minas 
e Energia Gerando Qualidade de Vida e 

Deaenvolvlmento na Amaz6nla 

Eletrobrás ,, Centrais Elétricas Brasileiras S.A. '..i fe~~!~2~reai:t! Norte do Brasil S.A. 

,.,, ~ , 
INFORMAÇOES AS COMUNIDADES INDIGENAS , ,.,, 

DA TERRA INDIGENA SAO MARCOS ,.,, 
SOBRE A FASE DE CONSTRU{AO ,.,, 
DA LINHA DE TRANSMISSAO 51 



APRESENTAÇÃO 
Em breve será iniciada a construção da linha de 
transmissão de energia elétrica dentro da Terra 
Indígena São Marcos. 

Como em qualquer outro tipo de construção, devem ser 
tomados diversos cuidados para se evitar a ocorrência 
de acidentes. 

Durante a construção, mais carros estarão circulando 
pela rodovia e vias de acesso às áreas de obras. Nos 
locais de implantação das torres, chamadas "praças de 
montagem" (foto 1 ), serão abertos buracos para 
execução das fundações (foto 2) e utilizados vários 
equipamentos. Todas essas modificações aumentam o 
risco de ocorrência de acidentes. Os trabalhadores que 
atuam nestas áreas têm treinamento especial e usam 
equipamentos de proteção para diminuir a ocorrência 
de acidentes (foto 1 ). Sendo assim, precisamos de sua 
colaboração para que não ocorram acidentes. 

" COMO VOCE PODE COLABORAR 

,_. Redobre sua atenção ao atravessar a BR-174 e as vias 
de acesso aos locais de construção; 

,.- Evite ao máximo se aproximar dos locais de construção; 

,_. Não entre nas praças de montagem das torres; 

,_. Não permita que as crianças se aproximem dos locais de 
construção e entrem nas praças de montagem; 

,_. Não retire do local os marcos e piquetes. 



- 
- 

- 

- 

- 

A Integração Venezuela - Brasil 
receberá energia nos próximos dias 

AS Comunidades Indígenas da Terra Indígena 
São Marcos participaram desde o início para que a 
construção da Linha de Transmissão Santa Elena 
/ Boa Vista, que compõe a Interligação Elétrica 
Venezuela - Brasil fosse possível. E agora, nos 
próximos dias, a linha vai começar a transmitir 
energia para Boa Vista. 

Para acompanhar este início de funcionamento 
equipes da ELETRONORTE estarão fazendo 
vistorias por terra e também de helicóptero para 
saber se está tudo bem. 

E mais uma vez estamos alertando a todos dos 
cuidados que devem ser tomados, principalmente 
agora que a linha ficará com energia todo o tempo. 
O principal cuidado é para que as pessoas não 
subam nas torres, pois podem cair e receber 
choques. A energia que vai passar agora é muito 
forte. 

A equipe do Programa São Marcos também estará 
circulando pela área, fazendo um trabalho de 
informação em todas as aldeias. 

Qualquer dúvida 
procure a equipe do 

Programa São Marcos! 

Convênio: ELETRONORTE - FUNAI - COMUNIDADES INDIGENAS 
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Distribuição de material informativo na reunião com as Comunidades Indígenas 

- 

Informação às Comunidades Indígenas dos testes de energização da linha 
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Atividade I Procedimentos 
3. Participar da otimização do projeto I Desenvolvidos 

de locação das torres 

./ Elaborar, a partir da legislação ambiental, 1 ./ Elaboração das normas. 
normas especificas para locação das torres na 
Terra Indígena São Marcos para que sejam 
consideradas quando da elaboração do projeto 
pela empresa contratada . 

./ O projeto apresentado deverá ser analisado em 
escritório, discutido e consensadas as alterações 
necessárias com a equipe de projeto de linha de 
transmissão da ELETRONORTE . 

./ Análise da proposta de locação e proposição 
de alterações. 

./ Análise do projeto final. 

./ Após a finalização do projeto deverá ser realizada 1,/ Checagem em campo do trecho critico da 
checagem da locação em campo. linha na Serra Pacaraima. 

Observações: 

A metodologia mostrou-se ineficaz, sendo necessária sua adequação no 
desenvolvimento da atividade, devido aos seguintes aspectos: 

./ A checagem em campo restringiu-se ao trecho mais crítico na Serra 
Pacaraima. A experiência de campo demonstrou a necessidade de checagem de 
todo o trecho, pois existem incorreções na planta e perfil executados pela 
topografia, e também situações que se modificam, por exemplo pela estação 
(seca, chuvosa, etc.) em que foi feita a topografia; 

./ Quando do planejamento desta atividade não se sabia da possibilidade de 
alteração do projeto durante a fase de execução da obra. Durante a fase de 
construção foram realizadas diversas alterações no projeto da linha tanto na 
locação, quanto no tipo de fundação e tipo de torre, sem a análise da área 
ambiental; 

./ A experiência também demonstrou a importância da análise de outros aspectos 
que não a localização da torre, como por exemplo, o tipo de fundação, o 
tamanho e a forma de colocação do fio contrapeso, a metodologia de 
escavação da fundação, a dinâmica de construção, entre outros. É necessária 
uma maior integração com as áreas de projeto e de construção para que a área 
ambiental faça uma análise mais completa do empreendimento. 
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Checagem da locação das torres no trecho da Serra Pacaraima 
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Atividade Procedimentos 
4. Acompanhar todas as equipes que 

executarão trabalhos na Terra 
Indígena 

./ Formação de 
um agente 
representante 
Indígenas. 

Desenvolvidos 

4 equipes, cada uma composta por ./ As equipes formadas acompanharam o 
de proteção ambiental e um trabalho de todas as equipes que 
indicado pelas Comunidades participaram da construção da linha de 

transmissão . 

./ Diariamente as equipes de acompanhamento se 
deslocarão para o trecho onde se encontrarão as 
equipes de construção, permanecendo todo o dia 
acompanhando os trabalhos, observando as ações 
com relação a proteção ambiental. 

./ A coordenação dos trabalhos será feita por 
técnicos da ELETRONORTE e FUNAI que 1 ./ 

circularão por todas as equipes, coordenando o 
trabalho, verificando o andamento das atividades, 
e resolvendo problemas que porventura possam 
ocorrer. 

./ Os problemas detectados eram, quando 
possível, resolvidos imediatamente com o 
responsável de campo. 

./ Diariamente era realizada reunião para 
avaliação do trabalho . 

As pendências de problemas do dia a dia 
eram abordadas na reunião do final do dia 
e eram repassadas para a construtora e 
Regional de Engenharia da 
ELETRONORTE, para as devidas 
providências . 

./ Todo acompanhamento é registrado em fichas de 1./ Diariamente eram preenchidos os 
campo, que são preenchidas diariamente. Relatórios de Atividades Diárias pelos 

agentes de proteção ambiental e um 
relatório de Avaliação da Programação de 
Trabalho pela coordenação . 

./ Trimestralmente será emitido relatório avaliando e 1 ./ 

mostrando os resultados obtidos. Da mesma 
forma, ao término da construção será emitido um 
relatório consolidando todo o trabalho. 

A dinâmica de trabalho é muito intensa e 
não permitiu a elaboração de um relatório 
trimestral. A experiência demonstrou a 
necessidade de inclusão na equipe de um 
apoio administrativo que possa apoiar as 
atividades de escritório, possibilitando a 
produção de relatórios parciais como foi 
previsto inicialmente. 

./ Será realizada reunião de acompanhamento do 1./ Realizadas as reuniões 
trabalho com toda a Comunidades Indígenas Comunidades Indígenas. 
trimestralmente. 

com as 

./ Com o início das atividades da CRR - 
Regional de Comercialização de Roraima, 
apesar de a equipe específica de 
acompanhamento ambiental já ter sido 
desmobilizada, a equipe de vigilância e da 
Oficina da Terra vem também 
desenvolvendo esta atividade. 
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r> Observações 
Í' 

,,...... A metodologia de acompanhamento ambiental se mostrou adequada e eficaz. 

Vários problemas foram detectados pela equipe de acompanhamento ambiental e 
puderam ser contornados antes de causar qualquer impacto ao meio ambiente. 
Dentre estes, alguns problemas muito graves, e que também foram equacionados 
após discussões e ajustes junto a ELETRONORTE e a empresa contratada. Estas 
ocorrências reforçam a necessidade de atuação desta equipe. 

O relatório de Avaliação da Programação de Trabalho, foi implantado com o 
decorrer das atividades, não fazendo parte do planejamento inicial, mas se 
mostrou uma ferramenta importante para sintetizar e sistematizar os dados diários 
e facilitar o repasse dos problemas para a empresa construtora e Regional de 
Engenharia da ELETRONORTE. 
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Reuniões diárias de avaliação dos trabalhos 

- 

- 
Acompanhamento em campo das atividades de manutenção 
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Atividade Procedimentos 
5. Recuperar as áreas degradadas 

ocasionadas pela implantação do 
empreendimento. 

../ A ELETRONORTE se comprometeu a recuperar 1 ../ 
todas as áreas que foram degradadas pela 
implantação da linha de transmissão na Terra 
Indígena São Marcos . 

Desenvolvidos 

Antes do término da construção do 
empreendimento foi feita uma avaliação 
ambiental em todo o trecho e elaborado o 
relatório "LT 230 kV Venezuela / Brasil - 
SE Boa Vista 230 / 69 kV - Fichas de 
Avaliação Ambiental -Agosto/ 1999. 

../ Parte das ações recomendadas neste 
relatório foram executadas ainda pela 
empresa que construiu o empreendimento. 

../ Em 2001 foi realizado uma reavaliação da 
situação ambiental e elaborado o "Plano 
de Recuperação de Áreas Degradas - Lt 
230 kV Venezuela / Brasil - Outubro / 
2001 ". 

../ A ELETRONORTE está em processo de 
contratação da empresa para a execução 
do plano de recuperação de áreas 
degradadas. 

Pendentes 

../ Execução do plano de recuperação de 
áreas degradadas. 
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Atividade Procedimentos 
6. Elaborar e acompanhar os estudos 

antropológicos 

./ Contratar um antropólogo para elaboração de 
estudo antropológico sobre as Comunidades 
Indígenas habitantes da Terra Indígena São 
Marcos. O antropólogo contratado terá 
acompanhamento da coordenação do Programa. 

Desenvolvidos 

./ Contato com o antropólogo Geraldo 
Andrello. 

../ Apresentação do antropólogo às 
Comunidades Indígenas e solicitação de 
autorização para realização do estudo . 

./ Realização do trabalho de campo . 

../ Elaboração do "Relatório sobre a Terra 
Indígena São Marcos: histórico e situação 
geral" . 

../ Análise do relatório pela ELETRONORTE, 
FUNAI e encaminhamento ao IBAMA. 

,.--. Observações 

O relatório traz dados importantes para o conhecimento e conseqüentemente para 
um melhor direcionamento do trabalho com as Comunidades Indígenas. 
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Atividade Procedimentos 
7. Elaborar e Acompanhar os Estudos 

Arq neológicos 
Desenvolvidos 

../ A ELETRONORTE contratará um arqueólogo 
para realização de pesquisa arqueológica. Este 
arqueólogo, quando realizando trabalhos na Terra 
Indígena será acompanhado pela equipe de 
acompanhamento ambiental. 

../ Contato com o arqueólogo . 

../ Apresentação do arqueólogo às 
Comunidades Indígenas e solicitação de 
autorização para realização do estudo. 

- ../ O arqueólogo Josuel Angelo Ravani, que 
realizou o trabalho em toda a linha, fez 
uma vistoria em campo em algumas 
fundações de torres já escavadas e também 
de um sítio arqueológico com inscrições e 
pinturas rupestres que foi encontrado pela 
equipe de acompanhamento ambiental na 
Torre T-176-1 . 

- 
../ Uma equipe de acompanhamento ambiental 

acompanhou a vistoria do arqueólogo na 
Terra Indígena . 

- 
../ Durante a abertura dos acessos na Serra 

Pacaraima foram encontrados dois blocos 
de rochas que também tem inscrições. 

- 
,', 

Inscrições incisas em rocha, localizada ao lado da torre T 176-1 - 
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Pinturas na cor vermelha, em rocha, localizada ao lado da torre T 176-1 

- r- 

Bloco de rocha com inscrições, encontrados durante a abertura 
dos acessos das torres da Serra Pacaraima 

62 



Atividade I Procedimentos 
8. Elaborar e Acompanhar o Inventário I Desenvolvidos 

Florístico 

- 
./ A ELETRONORTE contratará um profissional 1 ./ 

para realização do inventário floristico. Este 
profissional, quando realizando trabalhos na 
Terra Indígena será acompanhado pela equipe de 
acompanhamento ambiental. 

A atividade não foi realizada como prevista 
inicialmente. Entretanto está sendo coberta 
por uma atividade extra, mais abrangente 
denominada "Oficina da Terra". Esta 
atividade está mais detalhada no item 
"Atividades Extras" . 

./ O inventário floristico foi realizado e seus 
dados estão consolidados no "Relatório do 
Inventário Floristico ao Longo da Linha de 
Transmissão, Trecho Terra Indígena São 
Marcos (Roraima)" . 

. -. 
- 

Equipe de inventário jlorístico na Torre 151-1. 
Ecótono abrupto entre Savana e Floresta Estacionai Decídua - Serra do Tipiti. 
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Atividade Procedimentos 
9. Indenizar a Massa Florística a ser 

Abatida ou Danificada para 
Implantação do Empreendimento 

_,.-.. ./ A ELETRONORTE se comprometeu a indenizar a 1 ./ 
massa florística que seria abatida para 
implantação do empreendimento. 

./ Inicialmente foi apenas estabelecido que a 
avaliação para indenização da massa florística 
seria feita por uma comissão composta por 
representantes das três partes envolvidas no 
processo. 

Desenvolvidos 

Visando uma avaliação precisa da 
vegetação abatida foi contratado um 
engenheiro florestal para, em parceria com 
as Comunidades Indígenas e FUNAL 
realizar o levantamento de campo. 

./ A FUNAI e um representante das 
Comunidades Indígenas acompanharam 
todo o trabalho. 

./ Os dados do levantamento de campo foram 
condensados no "Relatório do Inventário 
Florestal ao longo da Linha de 
Transmissão Santa E/ena / Boa Vista na 
Terra Indígena São Marcos" que 
apresenta, separadamente, o quantitativo 
que foi abatido devido as seguintes ações: 
topografia, praças das torres, acessos e 
faixa de servidão. Este relatório também 
estabelece o valor da indenização em 
R$ 129.887,64 (cento e vinte e nove mil, 
oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e 
quatro centavos) . 

./ O relatório foi submetido à avaliação e 
aprovação das Comunidades Indígenas e 
daFUNAL 

.,/ O pagamento da indenização foi feito no 
dia 04/11/2000, em reunião com todos os 
líderes das Comunidades Indígenas e 
Administrador da FUNAI de Boa Vista. 

Observações: 

Além de uma avaliação real da vegetação abatida o trabalho proporcionou a 
formação de importante banco de dados das espécies existentes na área. 
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FUNAI/ELETRONORTE/C0~1UNIDADE INDÍGENA 
,---1 AP-N>--r,-076----,/ 

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 
R$ 129.887,64 

f Pague-se a : ASSOCIAÇÃO PROGRAMA SÂO MARCOS 

Importância de ( CENTO-E VINTE E NO\"E.-~-OITOCENTOS.E OITENTA E-SEU.:. -- 
REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) 

POR CONTA DO SEGUINTE CRÉDITO: 
PROGRAMA CONTA BANCARIA 
DESINTRUSÃO TERRA INDIGENA SAO MARCOS Agência 0250~X 

Conta 1-911-9 
DISCRIMINAÇÃO VALOR 

Valor da indenização das Árvores, que foram abatidas R$129.887,64 pago através do 
devido a construção da linha de transmissão Santa cheque nº 000019 
E/ena/ Boa Vista, encravado na Terra lndfgena São 
Marcos de Acordo Termo de Compromisso 001/98. 

Em. 30 de Outubro de 2000 

Boa Vista-RR. 30 de Outubro de 2000. 
DATA 

.......................•.••••.......•••..•.. ~ .............•........•.•.......•.....•..•............••.•••.•.•.......................•................ - ...• 
ASSINATURA 
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RECIBO 

R$ 129.887,64 

r> 

RECEBEMOS DA CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 
- ELETRONORTE - A IMPORTÂNCIA DE R$ 129.887,64 (CENTO E 
VINTE E NOVE MIL OITOCEI\l'fOS E OITENf A E SETE REAJS E 
SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ) ATRAVÉS DO CHEQUE NR. 
00019 DO BANCO DO BRASIL> NOMINAL A ASSOCIAÇÃO 
PROGRAMA SÃO MARCOS - EM NOME DAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DA TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS REFERENTE A 
INDENIZAÇÃO DA MASSA FLORÍSTICA - AS ÁRVORES ABATIDAS 
DURANTE A CONS1RUÇÃO E INSTALAÇÃO DA LINHA DE 
TRANSMISSÃO SANTA ELENAIBOA VISTA, NO TRECHO QlJE 
INCIDE SOBRE A TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS, TUDO DE 
ACORDO COM O PREVISTO NO TERMO DE COMPROMISSO 01/98 
ASSINADO ENTRE AS COMUNIDADES INDÍGENAS/FUNAI E 
ELETRONORTE EM 19.04.1998,QUE TRATA 00 PROCESSO 
INDENIZATÓRIO E DAS AÇÕES MITIGADORAS PELA INSTALAÇÃO 
DA REFERIDA LINHA DE TRANSMISSÃO NA TERRA INDÍGENA SÃO 
MARCOS. 

TERRA INDÍGENA SÃO MARCOS, 04 DE NOVEMBRO DE 2000. 

PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI 

r: 

, 
PELAS COMUNIDADES INDIGENAS 
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TUXAUAS PRESENTES: 

_,,--.. 

n 10. 
r- 

r». 
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RECIBO DE DEPÓSITO 

INDENIZAÇÃO DAS ÁRVORES 

'fJ. BANCO DO BRASIL 
Recibo de depósito 

I
X. 1 Conta 1 1 Poupança 1 1 Poupança corrente Ouro Poupex 
Agência (pref./dv)-- N· da conta / ov 

U \+ -~ ,. S<.12-.Y - ~ 
:-Nome do diente 
A-=~ c--.L ,_,.S !Pro ~rc .•.. ifY1<:--.. sJ; Hc.-< rLC>"::::, 
Em dinheiro • R$ · Em cheques - R$ 

J'Z.') ~'ú1 ,f/-1 
Depósito identificado (código-dv) 1 Finalidade 

JJB7-7.im~lil.í2000 129.887,64RCi0845 

Recebemos a importância autenticada mecanicamente. 

- - - 
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Representante das Comunidades Indígenas medindo árvore a ser abatida. 
Ele participou de todos os levantamentos relativos a vegetação 

- 
-· 

Representante da Comunidade recebendo o cheque 
referente à indenização das árvores abatidas pela construção da linha 
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Atividade Procedimentos 
10.Indenizar os Bens Individuais dos 

Índios que Venham a ser Atingidos 
pela Implantação do 
Empreendimento 

Desenvolvidos 

- ./ A ELETRONORTE se comprometeu a indenizar os 
bens individuais dos índios como cercas, 
plantações, casas ou quaisquer outras benfeitorias 
que venham a ser danificadas pela implantação do 
empreendimento. 

Indenizações realizadas: 

Aldeia Sorocaima II 
./ Cristóvão da Silva 

1 casa 
Fruteiras: 1 laranjeira e 1 cupuaçuzeiro 

./ Cândido 
36 urucuzeiros e 150 manivas 

./ Francisco Moreira da Silva 
Roça de mandioca 

./ Raimundo Aleixo da Silva 
1 casa 

./ José Rosa 
1 casa 
Fruteiras: 3 urucuzeiros, 9 mangueiras, 1 
goiabeira e 4 laranjeiras 

./ Renato da Silva Macuxi 
1 curral 

Aldeia Boca da Mata 
./ Valdir Pinho Macuxi 

Fruteiras: 53 bananeiras e 4 pés de mamão 

- 
- 

Roça afetada pela passagem da linha 
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Nova casa do índio Raimundo 

- Nova casa do índio Cristóvão que teve que ser relocada 
por causa da construção da Linha de Transmissão 
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ATIVIDADES EXTRAS 

Atividade Procedimentos 
1. Apoio de transporte Desenvolvidos 

../ Apoio de transporte às Comunidades Indígenas 1 ../ 

pelos veículos a disposição do Programa São 
Marcos 

Durante toda a fase de construção da linha, 
todos os carros que estavam à disposição 
do Programa São Marcos apoiaram a 
comunidade em seus deslocamentos e 
emergências médicas . 

../ No período de maior atividade foi 
contratado um motorista que pode apoiar 
melhor também as Comunidades Indígenas . 

../ Os carros da fiscalização continuam dando 
este apoio. 

- - 
,,.....,, 

,-.. - 
,,_ 

- - 
r 

r 

- - ,- 
r 

- 
r 
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Atividade Procedimentos 
2. Apoio às atividades produtivas da 

Comunidade 
Desenvolvidos 

./ A comunidade solicitou ao programa apoio às 1./ A FUNAI disponibilizou um caminhão 
suas atividades produtivas através da manutenção GMC. 
de um caminhão GMC cedido pela FUNAI. 

./ O Programa fez os consertos necessários 
para o adequado funcionamento do veículo, 
viabilizou a contratação de um motorista 
através da APIR, e manteve as despesas de 
manutenção e combustível pelo período de 
01 (um) ano . 

./ Foram elaboradas normas para o uso do 
caminhão . 

./ Os Tuxauas que participam da equipe de 
fiscalização ficaram responsáveis pela 
coordenação das atividades do caminhão. 
Foram feitos relatórios de programação e 
execução das atividades pelos Tuxauas, e o 
motorista preenchia um Boletim de 
Tráfego . 

./ Após este ano de trabalho foi feita revisão 
geral do caminhão e entregue à 
administração da FUNAI de Boa Vista. 

Observações: 
Esta atividade possibilitou que as Comunidades Indígenas sentissem a responsabilidade de 
gerenciar um veículo, servindo como treinamento para a coordenação das atividades do ônibus 
e do caminhão que foram adquiridos para a comunidade. 

- 

- Comunidades Indígenas transportando madeira no Caminhão 
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Atividade Procedimentos 
3. Apoio de transporte e às atividades 

produtivas da Comunidade 

./ Atendendo a solicitação das Comunidades 
Indígenas a ELETRONORTE aditou o Termo de 
Compromisso 001/98, com uma complementação 
de recursos suficiente para a aquisição de 01 (um) 
ônibus e 01 (um) caminhão. 

Desenvolvidos 

../ Foi efetuada a compra de um ônibus e um 
caminhão. 

../ Os veículos foram entregues às 
Comunidades Indígenas em reunião no dia 
01/07/00 . 

../ Os Tuxauas formaram duas comissões, uma 
para acompanhar as atividades do ônibus e 
outra para as atividades do caminhão . 

./ Representantes das Comunidades Indígenas 
coordenam e acompanham as atividades 
dos dois veículos. 
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Entrega dos veículos às Comunidades Indígenas 

75 



Atividade Procedimentos 
4. Minimização do Impacto sobre a 

Vegetação 

./ Visando restringir ao mínimo necessário a 
derrubada de árvores, foi feito um levantamento, 
em todo o trecho da Terra Indígena, da altura das 
árvores e de seu crescimento estimado, levando-se 
em consideração os parâmetros de segurança para 
operação da linha de transmissão. 

./ Foi também realizado um estudo especial, 
acordado com a engenharia da ELETRONORTE, 
para verificar o impacto sobre a vegetação caso se 1 ./ 

optasse por abaixar a altura dos cabos condutores 
no trecho da Serra Pacaraima. 

Desenvolvidos 

./ Foram medidas todas as árvores, numa 
faixa de 20 (vinte) metros, 10 (dez) metros 
para cada lado, a partir do centro das 
torres. 

./ Foram também identificadas as espécies 
das árvores e analisado seu crescimento 
estimado. 

As árvores fora dos padrões de segurança 
acordados, e aquelas que, pela velocidade 
de crescimento ultrapassariam os padrões 
de segurança dentro de um prazo de três 
anos, foram marcadas e depois foramO 
abatidas ou podadas . 

./ Acompanhamento da poda e abate das 
árvores marcadas. 

- 
- 

- 

Engenheiro florestal 
medindo as árvores 
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Árvores podadas nas 
proximidades do Rio Parimé 
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Arvore marcada para corte 

77 



Atividade Procedimentos 

•. .-..., 

5. Oficina da Terra - Essências Vegetais e 
Cultura da Terra Indígena São Marcos 

.,/ Realizar Inventário Florístico 

Desenvolvidos 

,/ Realização do inventário floristico . 
Os resultados estão condensados no 
relatório "Relatório do Inventário 
Florístico ao Longo da Linha de 
Transmissão, Trecho Terra Indígena 
São Marcos (Roraima)" . 

./ Instalar_ uma oficina de essência_s _vegetais ob!etivan~o a 1./ Contrataçã. o de engenh_eira 
produçao de mudas de espectes vegetais nativas, agrônoma para implantar o projeto. 
medicinais e frutíferas para suprir a demanda existente 
nas aldeias e atender, no decorrer do processo, a 1 "' 

necessidade de recuperação de áreas degradadas em 
função da construção da linha de transmissão. 

./ Apoiar a construção, pelas Comunidades Indígenas, de I ./ 
Centro de Reuniões, onde serão sempre realizadas as 
reuniões das comunidades. 

./ Apoiar a construção, pelos índios, de casas das 
Comunidades Indígenas Macuxi, Taurepang e Wapixana, 
utilizando sua arquitetura e materiais construtivos 
tradicionais, que funcionará como um centro de 
informação e visitação. 

Foram produzidas 9.085 mudas e 
distribuída para todas as aldeias até 
31/12/2002. 

./ Foram realizados dois cursos de 
viveiros que atenderam a 36 pessoas 
de 19 aldeias em 2001. Em 2002 
foram realizados mais dois cursos 
que atenderam 29 pessoas de 24 
aldeias . 

./ Foi implantada uma horta dando 
ênfase a cultivas tradicionais como 
pimentas, · macaxeiras, taioba e 
cara' . 

Os índios já concluíram o malocão 
de reunião. A inauguração foi no 
dia 27/04/2002. Além do Malocão 
para reuniões foram também 
construídos um Posto de Saúde, uma 
cozinha, alojamentos, banheiros 
masculino e feminino. 

./ Os Makuxi já concluiram a 
construção de sua casa tradicional . 

./ Documentação de todo o processo de implantação da 
OFICINA DA TERRA, para compor O acervo do centro de ./ Todo o processo está sendo 
visitação e informação, além do material etnográfico, documentado · pela ~quipe do 
amostras representativas da flora da região, devolvendo programa e tambem pelas 
assim aos índios as informações e experiências coletadas Comunidades Indígenas. 
no decorrer de todo o processo. Pendentes 

.,/ Editar folheto com informação sobre os índios habitantes 
da região e seu patrimônio cultural. 

.,/ Construção das casas Taurepang e 
Wapixana pelas comunidades 
indígenas 

.,/ Ediç_ão do folheto. 
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Vista do Viveiro 

- 
- 
- 

- Curso de Viveiro 
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Horta de culturas tradicionais 

Centro M ukunaimi - Malocão de Reuniões 
80 - 



- Atividade Procedimentos 
6. Regularização das Associações 

Indígenas 
Desenvolvidos 

./ Atendendo ao pleito da Comunidade foi feita a 
regularização da APIRR - Associação dos Povos 
Indígenas do Estado de Roraima, a qual, através 
de seu Presidente, representa as Comunidades 
Indígenas no Termo de Compromisso 001/98. 

./ Apoio na elaboração de estatuto. 

./ Regularização da instituição junto ao 
Cartório. 

./ Efetivação da inscrição no CNP J. 

./ Abertura de conta corrente no Banco do 
Brasil. 

./ Foi também apoiada a criação da APSM -1 ./ Apoio na elaboração de estatuto. 
Associação Programa São Marcos, que foi 
fundada com o objetivo de gerir os bens que as 1,/ Regularização da instituição junto ao 
Comunidades Indígenas irão receber, advindos do Cartório. 
Termo de Compromisso 001/98 e outros que 
porventura receberem. 1 ./ Efetivação da inscrição no CNP J. 

./ Abertura de conta corrente no Banco do 
Brasil. 

./ Apoio no depósito e aplicação da 
indenização das árvores abatidas com a 
construção da linha de transmissão . 

./ Apoio a regularização da TWM ./ Apoio na elaboração de proposta de 
estatuto da TWM 

,...._ 

- 
- 

Líderes das Comunidades Indígenas que foram eleitos 
para compor a Associação Programa São Marcos 
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Atividade Procedimentos 
7. Treinamento de representantes das 

Comunidades Indígenas 
Desenvolvidos 

../ A Comunidade pleiteou o treinamento de ../ Foram treinados os índios Natanael 
motoristas para no futuro dirigirem os transportes Simplício Manduca e Antonio Amandes 
das Comunidades Indígenas Tavares. 

../ Foi também solicitado o treinamento em ' ../ O índio Rivelino Pereira de Souza fez um 
informática para . treinamento em informática básica. 
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CONCLUSÕES 

As atividades previstas no âmbito do Programa São Marcos vêm sendo 
desenvolvidas dentro dos prazos e condições estabelecidos e os resultados tem 
sido bastante satisfatórios. 

As únicas atividades que foram inicialmente previstas no Termo de Compromisso 
e não foram concluídas são a execução do Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas de responsabilidade da ELETRONORTE e a elaboração de livreto de 
como conviver com a linha de transmissão e sua respectiva divulgação. 

Com relação à recuperação de áreas degradadas, o planejamento foi elaborado e 
não foi executado devido a dificuldades de identificação e contratação de empresa 
capacitada para a efetiva implementação do plano. 

O livreto sobre o convívio das comunidades com a linha de transmissão está em 
elaboração e prevê contemplar os aspectos que se referem às queimadas, que é um 
ponto de interesse da ELETRONORTE para uma operação segura e confiável do 
sistema. 

Ainda está pendente também a construção das casas Taurepang e Wapixana pelas 
Comunidades Indígenas. Esta é uma atividade extra que não estava inicialmente 
prevista no Termo de Compromisso. E, somente após a conclusão destas 
construções é que será possível a edição de folheto sobre a Oficina da Terra. 

- 

O Subprograma de Acompanhamento Ambiental da Implantação do 
Empreendimento foi muito importante tanto ao nível de proteção ambiental e 
conscientização dos trabalhadores, quanto das Comunidades Indígenas. O 
resultado desta atividade foi extremamente positivo. A Equipe do Programa São 
Marcos foi, durante toda a construção e é até hoje, apoio importante para todas as 
equipes que desenvolvem trabalhos na Terra Indígena, devido ao conhecimento 
adquirido da área pelos Agentes de Proteção Ambiental e também pela importante 
contribuição dada pelos representantes das Comunidades Indígenas que possuem 
um conhecimento profundo de toda a região e também de seu meio ambiente. 

O acompanhamento ambiental realizado durante a construção da Linha de 
Transmissão, quando Tuxauas e lideranças representantes de todas as aldeias, 
participaram dos trabalhos, protegendo a fauna e a flora dentro dos limites 
estabelecidos para a referida obra e a continuidade das ações de vigilância e 
proteção ambiental de toda a Terra Indígena São Marcos, acompanhando o 

83 



processo de desintrusão, vem despertando em todas as etnias o sentimento de 
amor à sua terra, à sua cultura e conseqüentemente, resgatando sua dignidade e 
disseminando a consciência ambiental. Sem dúvida, este tem sido o melhor dos 
resultados do Programa São Marcos. 

Com isso, atualmente, as empresas que necessitam realizar algum trabalho dentro 
da Terra Indígena São Marcos são cobradas de terem uma postura de respeito aos 
direitos indígenas e ao meio ambiente e também passam pelo mesmo processo de 
negociação e acompanhamento das atividades desenvolvidas, pelas quais passou a 
ELETRONORTE. 

O Subprograma de Vigilância, com o fim das atividades de construção e 
conseqüente encerramento do contrato que dava cobertura às atividades de 
acompanhamento ambiental, foi aprimorado e vem desenvolvendo, inclusive, 
atividades antes desempenhadas pela equipe de acompanhamento ambiental. 
Todas as atividades vêm sendo desenvolvidas como estabelecido no planejamento. 
A extrusão da Terra Indígena, ponto mais delicado do compromisso está 
concluída. 

Neste ano não foi possível a implantação do sistema de vigilância e proteção 
ambiental na área das aldeias do lavrado, na perspectiva de continuidade das 
atividades está será uma prioridade para o próximo ano. 

Por iniciativa de dois jovens, os índios Carlos Mariano Peres - da Aldeia Mel e 
Natanael Simplicto Manduca - da Aldeia Bala, este ano o Programa contou com 
o trabalho voluntário nas atividades de vigilância e proteção ambiental da Terra 
Indígena, eles foram os pioneiros neste tipo de participação. A iniciativa deles e os 
resultados obtidos despertaram em outros jovens e também nas lideranças esta 
oportunidade, que amplia a atuação do Programa São Marcos e colabora na 
formação dos jovens. 

.~ 

A Oficina da Terra se consolidou. A atividade de plantio de mudas nas aldeias 
permitiu que todas as pessoas participassem de atividades de conscientização 
ambiental e também oportunidade de obter um maior conhecimento sobre o 
Programa São Marcos. A participação das crianças nos plantios de mudas foi 
muito intensa. Os representantes das comunidades indígenas que participaram dos 
cursos e do estágio no viveiro também diversificaram o contato da equipe do 
Programa com outros membros das comunidades, pois a participação nas 
atividades de vigilância e de acompanhamento ambiental foi basicamente 
desenvolvida com os Tuxauas. Estes participantes têm atuado como 
disseminadores do trabalho não só da Oficina da Terra mas do Programa São 
Marcos como um todo. 

84 



- 

Ainda no âmbito da Oficina da Terra, foi também concluída, neste ano, a 
construção do Centro Makunaimi. A construção deste centro é também um marco 
no resgate da dignidade e da valorização da cultura e da capacidade das 
Comunidades Indígena, e é sem dúvida, uma referência em infra-estrutura para 
reunião de comunidades indígenas. A manutenção do centro está sendo feita pelas 
próprias comunidades em forma de trabalho voluntário. A cada mês uma 
liderança indígena fica responsável pelas atividades de manutenção e 
coordenação das atividades desenvolvidas no centro. Está pendente apenas, para 
sua efetiva conclusão, a construção das casas Taurepang e Wapixana, como já 
citado anteriormente. 

A conclusão do processo de desintrusão e a conseqüente reocupação pelas 
comunidades indígenas, dos locais até então utilizados pelos invasores, gerou um 
novo cenário geopolítico e econômico na Terra Indígena São Marcos. Neste novo 
contexto surgiram mudanças importantes no relacionamento entre as 
comunidades, no processo produtivo e nas formas de utilização da terra e seus 
recursos naturais. Estas alterações estão exigindo uma reordenação dos processos 
de utilização cultural e produtivo da Terra Indígena para que possam melhor 
desenvolver suas atividades e proteger seu território contra possíveis tentativas de 
invasão. 

No mês de setembro, lideranças da Terra Indígena São Marcos tiveram uma 
reunião com os presidentes da ELETRONORTE e FUNAI e reivindicaram a 
continuidade do Programa, tanto pela sua importância, quanto pela avaliação de 
que as Comunidades Indígenas ainda não possuem as condições ideais de 
assumirem sozinhas a continuidade das ações. Eles destacaram como prioridade o 
treinamento de suas lideranças para, na maior brevidade possível, conduzirem as 
ações necessárias à defesa e proteção de sua Terra. 
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PRESENTAÇÃO 

Desde a assinatura do acordo entre a ELETRONORTE, FUNAI e as 

Comunidades Indígenas da Terra Indígena São Marcos, várias ações têm sido 

realizadas para compensar o impacto causado pela implantação da Interligação Elétrica 

Venezuela - Brasil naquela Terra Indígena. 

Uma destas ações surgiu do compromisso asswnido pela ELETRONORTE, junto às 

Comunidades Indígenas, de repor as espécies vegetais abatidas em função da implantação 

desse empreendimento, e da necessidade de realizar um inventário florístico, exigência 

tanto das Comunidades Indígenas, quanto do IBAMA, quando do licenciamento ambiental 

do empreendimento. 

Desta forma, surgiu o Projeto OFICINA DA TERRA, que tem como .objetívo 

principal consolidar esses compromissos, atuando no replantio de espécies vegetais, na 

recuperação de áreas degradadas e contribuindo também para o resgate e divulgação da 

cultura das Comunidades Indígenas da Terra Indígena São Marcos. 
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RELA TÓRIO DE ATIVIDADES DA OFICINA DA TERRA 

1. INTRODUÇÃO 

O projeto OFICINA DA TERRA - Essências Nativas e Cultura da Terra Indígena 

São Marcos, tem como objetivo contribuir para o resgate e divulgação da cultura das 

Comunidades Indígenas da Terra Indígena São Marcos, através de ações de valorização do 

conhecimento dos índios sobre os recursos naturais da região e de suas manifestações 

etnográficas. As ações se dão através da implantação de um viveiro de produção de mudas 

de essências florestais nativas e frutíferas e um centro de reuniões e informação sobre a 

cultura das Comunidades Indígenas habitantes da Terra Indígena São Marcos. 

1.1. HISTÓRICO 

O projeto da OFICINA DA TERRA tomou corpo a partir dos primeiros trabalhos 

realizados pelo Programa São Marcos na Terra Indígena, quando foi realizado um 

inventário florestal das árvores abatidas durante os trabalhos de topografia da Linha de 

Transmissão e das árvores a serem abatidas nos locais das praças das torres. Este 

inventário foi realizado de acordo com compromisso da ELETRONORTE perante as 

Comunidades Indígenas e a FUNAI (Termo de Compromisso Nº 01/98). Durante o 

inventário, realizado por engenheiro florestal com o auxílio de membros da comunidade, 

foram coletadas informações sobre a utilização das árvores pela população local e regional, 

compondo os dados necessários para o cálculo indenizatório da massa vegetal abatida . . 
Naquele primeiro momento, viu-se a oportunidade da ELETRONORTE demonstrar 

sua preocupação com os impactos ambientais da obra da Linha de Transmissão, numa 

abrangência maior do que a simples indenização das árvores abatidas. Essa atuação se 

daria pelo replantio de espécies nativas e a valorização do saber etnobotânico local. Desta 

forma, surgiu a proposta da OFICINA DA TERRA, baseada em três principais atividades, 

sendo a primeira a produção de mudas de essências nativas e frutíferas e, a segunda, a 

construção de um centro cultural, onde seriam expostos amostras de plantas da região e 

manifestações da cultura material das etnias Macuxi, Taurepang e Wapixana, habitantes da 

Terra Indígena São Marcos. A terceira atividade seria a execução de um Inventário 

3 



RELA TÓRIO DE ATIVIDADES DA OFICINA DA TERRA 

_,,- 

Florístico, necessário para cumprir exigências do IBAMA referente ao licenciamento 

ambiental da Linha de Transmissão, e cujos resultados serviriam para embasar o trabalho 

com essências nativas da região. Tanto os resultados do Inventário Florestal para fins de 

indenização (Novembro 1999) e do Inventário Florístico (Março 2000) encontram se em 

relatórios específicos encaminhadas à ELETRONORTE, Comunidades Indígenas, FUNAI, 

eIBAMA. 

·,,-. 

A retirada de invasores da Terra Indígena São Marcos, objeto principal do Termo de 

Compromisso Nº 01/98 entre a ELETRONORTE, Comunidades Indígenas e a FUNAI, tem 

dado as comunidades não só um novo senso de orgulho, como também novas obrigações e 

responsabilidades. A pedido das comunidades, foi acrescentado ao projeto da OFICINA 

DA TERRA a construção de um malocão de reuniões, para abrigar seus representantes 

quando se torna necessário reunir em assembléia para discutir assuntos de interesse comum. 

Além dos seus objetivos práticos, o malocão passou a ser um marco de afirmação cultural, 

sendo construido com materiais da região e a partir do esforço conjunto das diferentes 

comunidades da Terra Indígena São Marcos 

Este relatório visa apresentar as principais atividades desenvolvidas pela OFICINA 

DA TERRA e os resultados obtidos até 31 de dezembro de 2002. 

2. OBJETIVOS DA OFICINA DA TERRA 

2 .1. OBJETIVOS GERAIS 

../ Repor as espécies vegetais nativas abatidas durante a implantação da Interligação 

Elétrica Venezuela-Brasil, como forma de compensar o impacto causado pela 

implantação do empreendimento; 

../ Valorizar e resgatar a cultura tradicional dos povos habitantes da Terra Indígena São 

Marcos. 

,,-. 
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
.r-- 

,,--. 
./ Produzir mudas de espécies nativas, frutíferas e medicinais utilizando tecnologias 

adequadas à realidade local, visando atender a demanda das comunidades; 

./ Conhecer as técnicas tradicionais indígenas de propagação e cultivo de plantas e 

incentivar a troca de experiências; 

./ Promover a distribuição, plantio e o manejo das mudas produzidas, incentivando a 

implantação de pequenos pomares nas comunidades; 

./ Despertar o interesse no plantio de mudas de espécies madeireiras nativas; 

./ Apoiar ações que visem envolver as comunidades, de forma participativa, no 

processo de produção de mudas; 

./ Realizar plantios experimentais de espécies nativas em áreas degradadas, visando 

gerar informações úteis para a recuperação de áreas degradadas em função da 

construção da Linha de Transmissão; 

./ Implantar um centro de reuniões e informação sobre a cultura das Comunidades 

Indígenas da Terra Indígena São Marcos; 

./ Apoiar ações que visem o resgate e a valorização da cultura indígena. 

,,,-- 

3. PARTICIPAÇÃO DAS COMUNIDADES NAS ATIVIDADES DO VIVEIRO 

Além de participar dos cursos realizados pela OFICINA DA TERRA, as 

comunidades participam diretamente nas atividades do viveiro por via de estágios. Essa 

forma de participação das comunidades indígenas nas atividades da OFICINA DA TERRA 

foi definida em Assembléia realizada no dia 04/11/2000, com base na proposta apresentada 

pela Agrônoma responsável pela coordenação do projeto. 

A proposta aceita pelas lideranças consiste na indicação por parte de cada 

comunidade de um representante para participar das atividades do viveiro de mudas, sendo 
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escolhidas pessoas que demonstram interesse pela produção de mudas e que se 

comprometem em repassar o que foi aprendido à sua comunidade. 

A cada mês o vrveiro recebe um representante indígena, que fica responsável pelas 

atividades relacionadas à produção de mudas, além de participar em outros trabalhos da 

OFICINA DA TERRA. A escala para participação mensal é feita pelos Tuxauas, em 

Assembléia geral, para o ano todo. As lista dos participantes encontra-se no ANEXO 1. 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

4.1. CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS: 

A construção do viveiro para a produção de mudas de essências :florestais e 

:frutíferas pode ser considerada um marco inicial na consolidação das ações de proteção 

ambiental realizadas pela ELETRONORTE na Terra Indígena São Marcos. O viveiro tem 

dois objetivos principais: 

(1) A produção de mudas de espécies nativas para a recomposição de áreas 

degradadas, priorizando espécies que são utilizadas pela comunidade indígena; 

(2) A produção de mudas de espécies :frutíferas para plantio nas comunidades. 

Um exemplo de uma espécie que se enquadra no primeiro objetivo seria a copaíba 

(Copaifera sp.), árvore produtora de óleo medicinal e bastante rara na região de serras da 

Terra Indígena São Marcos. Houve a preocupação da Comunidade Indígena face à 

necessidade do abate de uma copaibeira durante a construção da linha de transmissão, e foi 

comunicado o interesse de realizar o plantio dessa espécie. Em relação às frutíferas, poderá 

haver uma sobreposição dos objetivos acima, na medida que forem identificadas espécies 

nativas cujos frutos são utilizadas pela comunidade, tais como o burití, taperebá, e jenipapo, 

entre outras. 

A construção do viveiro iniciou-se em 15/08/2000, sendo concluída no dia 

15/09/2000. 
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4 .1.1. Descrição do viveiro: 

O viveiro foi construído nas imediações do Posto de Vigilância do Surumu, em 

local plano, sem árvores, e próximo de fonte de água para irrigação. Este local permite o 

acesso de carro para facilitar tanto o transporte das mudas para os locais de plantio 

definitivo, e do abastecimento do viveiro com insumos como terra, esterco, e serragem. 

Dois portões servem como acesso ao viveiro, sendo um deles para a entrada de veículos. 

- 

,-... 
FOTO 01- Fase inicial de construção do viveiro de mudas. 

O viveiro tem área de 218 m2, com 21 m de comprimento por 10,40 m de largura, 

sendo coberto de tela sombrite de malha 50% e 30%, numa altura de 2,5 m, suspensa sobre 

ripões fixados em esteios. 
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FOTO 02-Detalhe da cobertura de sombrite (malha 50% e 30%). 

As laterais do viveiro são de tela de arame, com base de tijolos de aproximadamente 

30 cm de altura, para impedir a entrada de animais. Os canteiros para mudas são feitos de 

tábuas, com largura de 60 cm, e comprimento de 6 m, separados por um corredor de 70 cm, 

permitindo a passagem de um carrinho de mão. Após a construção dos canteiros, o piso do 

viveiro foi coberto com uma camada de 3 cm de casca de arroz, produto facilmente obtido 

na região, que facilita a drenagem e impede o crescimento de ervas daninhas. 

- Foi construído um depósito para o armazenamento de materiais e ferramentas 

utilizados na produção e manutenção das plantas, anexo ao viveiro, facilitando o trabalho 

diário. 
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-· - FOTO 03 -Canteiros e corredores cobertos com casca de arroz. 

O depósito é de madeira, com área total de 7,8 m2, dimensões 2,6 x 3 m, com 

cobertura de telhas térmicas. Tem uma porta de acesso, e uma janela para circulação de ar, 

de 80 x 50 cm e fechada com tela de arame para evitar a entrada de animais e insetos. 

Em anexo ao depósito, foi construída uma área coberta com tanque e bancada de 

madeira de 5 m de comprimento para preparo de sementes e estacas, entre outras 

atividades. 

O viveiro de mudas, com área coberta em anexo, proporciona um ambiente para 

atividades de educação ambiental e aulas práticas sobre a produção de mudas. 
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FOTO 04 - Depósito de materiais e área coberta em anexo. 

4 .1. 2. Sistema hidráulico: 

Para o abastecimento de água do viveiro foi instalado um reservatório de água, com 

capacidade de 1000 litros, e tubulação hidráulica para distribuição ao longo do viveiro e 

para o depósito. O viveiro conta com três saídas de água distribuídas em seu interior. Outra 

saída de água foi necessária para abastecer o depósito e área de preparo do substrato, em 

conjunto com uma pia. 

Inicialmente, foi bombeada água do rio Surumu para abastecer a caixa d'água do 

viveiro. Atualmente, a água utilizada na irrigação das mudas é proveniente de um sistema 

de captação de água, instalada numa serra localizada próximo ao Posto de Vigilância 

Surumu, sendo distribuída por gravidade. 
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No período de seca, quando há baixa vazão da fonte da serra, o abastecimento de 

água para a irrigação diária das mudas é complementada com um sistema de captação de 

água por energia solar, com bomba de 12 V no rio Surumu. 

4.1.3. Drenagem: 

O sistema de drenagem do interior do viveiro é feito por canos de PVC, para 

escoamento do excesso de água de chuvas. Além disso, foi necessária a instalação de uma 

calha na cobertura do depósito para coletar a água das chuvas e despejá-la fora do viveiro. 

4. 2. VISITA ÀS COMUNIDADES INDÍGENAS 

Paralelamente à construção do viveiro deu-se início a um trabalho de levantamento 

ou diagnóstico nas comunidades indígenas, com o objetivo de identificar as necessidades, 

interesses e expectativas de cada comunidade em relação às espécies a serem produzidas 

pela OFICINA DA TERRA, e para conhecer melhor a região e os sistemas de produção 

agrícola empregados. Nessas visitas e conversas ínformais, também foram identificados 

membros das comunidades interessados na produção de mudas, e que já trabalharam ou que 

possuem conhecimento na área para acompanhar as atividades do viveiro de mudas. 

Aproveitou-se as visitas para explicar os objetivos da OFICINA DA TERRA, e convidar as 

comunidades a participarem do curso de Pequenos Viveiros realizado no viveiro de mudas, 

no Posto Surumu 

Nessas conversas percebeu-se um grande interesse por frutíferas, como citricos, 

acerola, jaca, cupuaçu, cacau, coco, manga e jambo, mostrando que há uma certa 

dificuldade por parte das comunidades em obter mudas para implantar pequenos pomares 

diversificados para o consumo próprio. 
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FOTO 05. Reunião entre membros da comunidade Roça e equipe da O.T. 

- 

Durante as visitas, verificou-se também a organização das comunidades em relação às 

lideranças locais como tuxauas, agentes de saúde, professores e outros, para compreender e 

identificar a melhor forma de trabalhar junto às comunidades. Foram levantadas 

informações como o número de famílias, número de professores e agentes de saúde 

indígena, número de alunos, estrutura e espaço fisicos das escolas e áreas comunitárias, tais 

como igrejas e clubes de mães. Outro fator importante observado foi a situação das 

malocas em relação à disponibilidade de água no verão e o acesso por veículos no período 

de chuvas (inverno). Tais informações são importantes para o planejamento da distribuição 

e manutenção de mudas antes do plantio. Dados resumidos deste levantamento são 

apresentados na TABELA 1. 
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TABELA 1: Informações gerais sobre comunidades na Terra Indígena São Marcos 

COMUNIDADE Nº Nº Nº Ag. ZONA ELEV. OBS. - ACESSO 
FAMi:L. PROFs. SAÚDE AGROEC. (m) 

Anaro 9 1 1 Lavrado 106 Só no verão 
Arai Mata Acesso a né 
Bala 21 6 2 Lavrado 127 Só no verão 
Bananal 24 2 1 Mata 500 Com chuvas, necessita de 

4x4 
Bocada Mata 64 12 7 Transição 479 Veículo no ano inteiro 
Caranguejo 6 1 1 Lavrado Só no verão 
Campo Alegre 20 7 1 Lavrado 136 Veículo no ano inteiro 
Curicaca 9 1 1 Lavrado 227 Veículo no ano inteiro 
Darora 17 1 1 Lavrado 77 Só no verão 
Guaríba 15 2 Mata 427 Veículo no ano inteiro 
Ilha 23 1 1 Lavrado 86 Veículo no ano inteiro 
Lago Grande 48 6 2 Lavrado 124 Veículo no ano inteiro 
Lagoa 6 1 2 Lavrado 145 Só no verão 
Mauixi 9 1 1 Lavrado 99 Só no verão 
Mel 9 1 1 Lavrado 200 Veículo no· ano inteiro 
Milho 23 3 2 Lavrado 121 Veículo no ano inteiro 
Monte Cristal 1 o 1 Lavrado Só no verão 
Nova Esperança 1 1 Mata 657 Veículo no ano inteiro 
Nova Jerusalém 3 o o Mata Ano inteiro 
Pato 11 1 2 Lavrado 110 Só no verão (3 ou 5 km até 

estrada) 
Perdiz 29 1 2 Lavrado 133 Só no verão 
Roça 12 6 3 Lavrado 98 Só no verão 
Sabiá 16 1 1 Lavrado 202 Veículo no ano inteiro 
SamãI 6 o 1 Lavrado 578 Acesso a pé (25 km) 
SamãII 7 o 1 Mata 657 Veículo no ano inteiro 
Santa Rosa 18 3 3 Lavrado 245 Veículo no ano inteiro 
Sorocaima I 24 1 3 Mata Veículo no ano inteiro 
Sorocaima II 32 3 6 Mata 469 Veículo no ano inteiro 
Thrre 12 1 1 Lavrado 95 Só no verão 
Vista Alegre 65 12 7 Lavrado 128 Veículo no ano inteiro 
Vista Nova Lavrado 89 Veículo no ano inteiro 
Xiriri 8 1 1 Lavrado 84 Só no verão 

r> 
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Nas visitas às comunidades, e nas viagens para fazer convites para o Curso de 

Pequenos Viveiros, foram feitas explicações sobre os objetivos da OFICINA DA TERRA. 

Ao explicar o projeto da OFICINA DA TERRA, sempre surgiram indagações sobre o 

alcance do projeto, em termos de fornecer o apoio para plantios mais extensos, de cunho 

comercial. Em todas as instâncias, tentou-se colocar claramente as limitações da OFICINA 

DA TERRA, tanto de ordem :financeira, como logística, para realizar ou subsidiar projetos 

desse porte. Foi colocado a importância de realizar cursos de pequenos viveiros, 

justamente visando a capacitação das comunidades para que elas possam desenvolver seus 

próprios projetos. Procurou-se assim um melhor entendimento das capacidades do projeto 

da OFICINA DA TERRA, evitando assim criar expectativas irreais, e subsequentemente, 

decepções e perda de credibilidade. 

4. 3. ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO E CARACTERIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO 

4. 3 .1. Zoneamento Agroecológico 

r· 

Durante o período de implantação do viveiro de mudas e nas visitas às comunidades foi 

elaborado um zoneamento agro-ecológico preliminar da Terra Indígena, onde se utilizou 

como indicadores as características da vegetação nativa (lavrado [savana], floresta e/ou 

vegetação de transição), altitude e relevo local, bem como informações das Comunidades 

Indígenas sobre locais de plantio e o comportamento de essências nativas e :frutíferas. Com 

este zoneamento, foi possível fazer recomendações a respeito do plantio de determinadas 

fruteiras, baseadas nas suas características agronômicas. - 
Apesar do trecho percorrido pela Linha de Transmissão representar um gradiente 

ecológico, abrangendo elevações de 80 a 850 m, para fins práticos foi feito um divisão 

inicial da Terra Indígena em três grandes zonas agroecológicas: 
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(1) Lavrado: Clima fortemente sazonal, com período de 3 ou mais meses sem chuva, 

forte insolação e ventos constantes. Solos variáveis, de franco arenosos até 

argilosos. 

Recomendação: Plantio de espécies adaptadas a estresse hídrico (manga, caju, ata, 

etc.). Espécies mais sensíveis deverão ser plantadas em sistema agroflorestal, com 

proteção de culturas tais como mandioca e banana. Investigar espécies adequadas 

para formar quebra-ventos. 

(2) Serra: Clima ameno, com períodos de estiagem curtos no verão. Noites com clima 

fresco. Solos variáveis, incluindo vertissolos. 

Recomendação: investigar potencial de fruteiras subtropicais (lichia, figo, nêspera, 

etc.) e tropicais de clima úmido (cupuaçu, pupunha, etc.) 

r>. 

(3) Região de Transição: Características climáticas intermediárias. Problemas de 

antracnose em fruteiras de clima mais seco. 

Recomendação: Investigar em caráter experimental adaptação de fruteiras de clima 

tropical úmido. Procurar variedades de caju e manga resistentes à antracnose. 

r· 

Na prática, o zoneamento agro-ecológico tem se mostrado bastante útil, auxiliando na 

escolha das espécies a serem produzidas no viveiro, e seu encaminhamento às respectivas 

comunidades. Houve, porém, bastante interesse por parte das comunidades da região de 

lavrado em plantar as fruteiras de clima tropical úmido, em nível experimental, procurando 

para este fim locais com microclima mais ameno. O sucesso desses plantios deverá ser 

avaliado em 2003. Quanto ao teste das fruteiras subtropicais na região de serra, esta meta 

não foi atingida plenamente, devido à dificuldade de obtenção de propágulos. Já as 

fruteiras de clima tropical úmído foram bastante requisitadas pelas comunidades, e no 

segundo ano de produção procurou-se atender a esta demanda com mudas de cupuaçu, açaí 

do-Pará e pupunha. 

,..-, 

.--. 
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4. 3. 2. Caracterização dos sistemas de produção agrícola 

- 

Ao longo das visitas às comunidades, foi possível ter uma noção melhor dos 

sistemas de produção agrícola empregados na Terra Indígena, e o papel das árvores dentro 

destes sistemas. No geral, foi observado que os sistemas de produção praticados na Terra 

Indígena São Marcos são dinâmicos e em franca evolução, tanto pela aquisição de novas 

tecnologias (seja na forma de cultivos ou práticas agrícolas), como pela reconfiguração dos 

sistemas sociais e econômicos em curso, que traz reflexos sobre os modos de subsistência. 

Estas mudanças tanto são relacionadas a fatores internos à comunidade, como por fatores 

externos, tais como a criação de infraestruturas de transportes, e a capitalização de certos 

membros da comunidade por via do trabalho assalariado ( o caso de professores e agentes de 

saúde) e de aposentadorias. E mais recentemente, a saída dos invasores da Terra Indígena 

trouxe um leque de novas mudanças, ora na medida que se cortou a dependência que 

algumas comunidades tinham nos fazendeiros para eventuais transportes, ora pela retomada 

de áreas produtivas pelas comunidade, cujo acesso tinha sido limitado pelos fazendeiros. 

Além do mais, os sistemas de produção na Terra Indígena também têm sido alvo de 

interferência específica por parte do Governo do Estado, por via de projeto de mecanização 

agrícola, denominado "Projeto Tipití". Pelos depoimentos dos tuxauas, este projeto 

fracassou por uma série de motivos, e chegou a prejudicar a economia e subsistência das 

comunidades, pelo fato das comunidades terem diminuída a área plantada em roças 

tradicionais ao empenhar seus esforços nas áreas mecanizadas, as quais tiveram uma 

produção irrisória. 

- 
r- 

Procuramos, então, dar somente uma pequena descrição de algwnas características 

salientes dos sistemas de produção observados, limitando as observações principalmente à 

produção agrícola, sem considerar a pecuária, assunto que por sí só mereceria um estudo a 

parte. 

4.3.1.1. Roças 

No caso de comunidades do lavrado, é comum que famílias habitem moradias no 

lavrado, mas têm suas roças numa área de mata, mesmo distante muitos quilômetros. 
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Nesses casos, há o deslocamento da familia para urna casa na roça, onde permanecem de 1- 

2 semanas para fabricar várias sacas de farinha de mandioca, ou um tempo menor, se for 

para fabricar uma quantidade menor. Este aproveitamento de ecossistemas diferentes é 

prática tradicional dos índígenas da região, pois as áreas de floresta oferecem solos 

melhores para o cultivo agrícola do que os solos do lavrado. As migrações sazonais entre 

ecossistemas diferentes também faziam parte de estratégias de melhor aproveitamento dos 

recursos naturais, via a coleta de frutos silvestres, pescarias, e caçadas. 

Além das mudanças nos hábitos tradicionais de deslocamentos sazonais, vem 

ocorrendo também alterações nas práticas agrícolas, com o cultivo dos solos do lavrado. 

Isto se torna possível na medida que é utilizado o estrume de gado como fonte de nutrientes 

para os cultivos. A forma mais comum de fazer esse aproveitamento é construir urna 

"caiçara", ou curral rudimentar, a base de arame farpado, onde o gado é posto para dormir. 

Após o tempo necessário para o acúmulo de urna boa quantidade de estrume, a área da 

caiçara é aproveitada para o plantio das culturas alimentares como mandioca e banana. A 

cerca ainda serve para evitar a entrada de gado e a depredação das plantas. Este sistema 

funciona muito bem em locais com solos arenosos, más acarreta uma certa dificuldade 

quanto utilizado em solos argilosos, que são compactados pelo pisoteio do gado. Nesses 

casos, torna-se obrigatório abrir covas adequadas para as plantas, sendo observadas em 

vários locais covas de 60x60 cm para bananeiras. No caso da mandioca, as covas são rasas, 

sendo que a preocupação maior é de providenciar o afofamento do solo para permitir o bom 

desenvolvimento das raízes. 

O uso das caiçaras, como inovação tecnológica, permite a ocupação agrícola do 

lavrado, e chega a promover um aumento no teor de matéria orgânica do solo e melhoria 

nas suas características tisico-químicas. Estes locais se apresentam como promissores para 

plantios em forma de sistemas agroflorestais, já que as culturas como banana e mandioca 

poderão fornecer a sombra inicial para o estabelecimento de árvores mais sensíveis. 

Porém, resta ver se a conversão dessas áreas de roça para pomares será aceita, já que o 

estabelecimento da caiçara representa um certo investimento de mão-de-obra e materiais. 
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Já a criação extensiva de porcos pode representar um certo conflito com a produção 

da roça, pois exige uma cerca bem fechada de madeira ao redor da roça, para evitar que os 

porcos danifiquem os cultivos. Mesmo assim, os suínos representam uma fonte de renda e 

podem contribuir à alimentação doméstica. Também foram observados casos onde os 

porcos são criados em confinamento (chiqueiro), sendo alimentados com mandioca e frutos 

como manga e caju, exigindo, porém, maior atenção do que a criação livre. 

Na região do lavrado, as bananeiras foram observadas com as folhas bastante 

rasgadas devido ao vento quase constante da região. Poderiam ser beneficiadas com o 

plantio de quebra-ventos, de preferência de espécies :frutíferas. Quebra-ventos também 

poderiam beneficiar outras frutíferas sensíveis ao vento, como a caramboleira, ou o abacate, 

que necessita de um microclima úmido na época de floração. No caso dos abacateiros, 

ventos excessivos podem causar a queda de frutos imaturos. 

A banana maçã, a mais preferida ( e mais vendável) na região, foi muito atacado pelo 

moko, uma doença causada pela bactéria Pseudomonas solanacearum. Essa doença 

grassou na região de 1995 a 1997, causando sérios danos aos bananais na região de serra. 

Onde antes saia de duas a três carradas de banana diariamente, a banana passou a fazer falta 

para o consumo interno. Ainda se planta banana, mas de acordo com o Tuxaua Galdino 

(Sorocaima II), de 100 covas, só 30 chegam a produzir. 

4.3.1.2. Frutíferas 

O plantio de frutíferas ao redor das moradias é prática muito difundida na Terra 

Indígena São Marcos, sendo plantado uma variedade de espécies, entre as quais figuram a 

mangueira, o cajueiro, a ateira, o coqueiro, a goiabeira e o dão. Em conjunto com as 

árvores frutíferas, esses plantios de quintal também incorporam espécies não-lenhosas, com 

destaque para a pimenteira, planta muito importante na alimentação, medicina, e cultura 

indígena. Foi observado um processo interessante no qual são criadas verdadeiras ilhas de 

frutíferas no lavrado, denominados "sítios". Estes sítios têm início a partir da construção e 

ocupação de uma moradia, ao redor da qual são plantadas várias espécies de frutíferas, 

sendo a mais importante ( em termos de dominância) a mangueira. Ao passar do tempo, há 
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a expansão e crescimento vertical da vegetação do sítio, levando ao sombreamento da casa. 

Quando isso ocorre, é comum a família abandonar a moradia e construir nova casa, 

localizada, como a primeira, no lavrado aberto. Na aldeia Boca da Mata, foi nos mostrado 

por uma senhora idosa uma sequência de dois sítios que surgiram por via desse processo. 

Ao aceitar mudas de frutíferas para plantar ao redor da casa atualmente ocupada, ela 

afirmou que não hesitaria em mudar novamente quando as árvores atingirem um porte 

maior. 

A produção de frutas é importante na alimentação nas comunidades, sobretudo para 

as crianças na idade escolar. Conforme depoimento do professor da Aldeia Sabiá, a 

merenda escolar fornecida pelo governo é insuficiente para todo o período letivo, e as frutas 

se tornam um complemento alimentar muito importante. Como exemplo, citou que é 

possível suspender e assim economizar na merenda no período de :frutificação de uma 

mangueira e um ingazeiro que se encontram próximos da escola,. Nesta aldeia, o professor 

desenvolveu um trabalho com o plantio de frutíferas, sendo que os alunos plantaram 40 

mudas de manga e 30 de buriti. Uma boa parte das mudas de burití, no entanto, foram 

destruídos pelo fogo. A preocupação com a alimentação dos alunos levou algumas 

comunidades a implantarem hortas ligadas à escola. Na comunidade de Vista Alegre os 12 

professores contnbuem para pagar um salário a uma pessoa que cuida da horta da escola. 

Esta horta produz abóbora, macaxeira e batata-doce para a merenda escolar. 

4.3.1.3. Essências nativas 

Membros das aldeias da região de lavrado indicaram que há escassez de madeiras 

adequadas para construção de casas. Inicialmente foram indicadas os nomes de árvores 

com madeira muito durável, entre as quais a preferida é o pau-rainha ( Centrolobium 

paraense - Leguminosae). Também foi citado o freijó (Cordia cf. verbenacea - 

Boraginaceae) como madeira para trabalhos de carpintaria. Contudo, em conversas mais 

detalhadas, percebeu-se que é maior a escassez de madeiras mais leves, na forma de paus 

roliços, que são utilizados como caibros na confecção das coberturas das casas. V árias 
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comunidades afirmaram que foram obrigadas a fretar caminhões para buscar tais madeiras 

em outras áreas indígenas ou até em frentes de colonização para construir novas escolas ou 

malocões de reunião. 

O buriti (Mauritia jlexuosa - Palmae) desponta como espécie nativa de grande 

interesse para o plantio, tanto para a produção de frutos como de palha. No caso da palha, 

já há uma certa escassez na região, e os líderes responsáveis pelo projeto de construção do 

malocão do Centro Cultural citaram a dificuldade de encontrar quantidade suficiente de 

palha nas redondezas para fazer a cobertura. Em conversas com várias pessoas, foi 

constatada que existe entre os indígenas uma tradição de estabelecimento ou expansão de 

buritizais, a partir da dispersão ou plantio das sementes que sobram após o aproveitamento 

da polpa. Ao mesmo tempo, porém, a queimada indiscriminada do lavrado tem prejudicado 

a regeneração dos buritizais nativos. Também foram proferidas informações sobre a grande 

variação na qualidade da fruta, sendo que alguns buritizeiros produzem frutos que nem a 

fauna silvestre se interessa em consumir. Conforme o tuxaua Azuílo (Samã I), há grande 

variação no teor de gordura da polpa, a qual é responsável pelo sabor. Ao todo, o 

levantamento preliminar indica que existe uma riqueza de informações sobre o uso e 

manejo do buriti, e que essas informações poderiam ser incorporadas às ações da Oficina da 

Terra para aumentar a presença desta valiosa palmeira na Área Indígena. 

Em várias comunidades, foram vistas árvores de jatobá, cujos frutos foram 

consumidos pelas crianças, fato evidenciado pela quantidade de cascas quebradas. As 

árvores geralmente tinham muitas cicatrizes devido à retirada da casca para preparo de 

remédios. O mesmo foi observado no caso de árvores de copaíba, também uma espécie 

medicinal. Na comunidade da Roça, foi nos mostrado também o uso da madeira da 

copaibeira para fazer cerca de curral. Desta forma, essas duas árvores podem ser 

consideradas espécies de uso múltiplo, e de bastante interesse para o plantio. Ambas as 

espécies são poupadas quando é feita a limpeza de uma área de mata para instalação de 

casas. Atualmente, não há nenhuma atividade de extração de óleo de copaíba, mas há 

interesse de fazer este aproveitamento. 
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Entre as frutas coletadas na floresta e levadas para consumo nas casas encontram-se 

o tachí (Talisia cf cupularis) e o jenipapo (Genipa americana). Quando esta última 

espécie regenera perto das casas ela é poupada durante as carpinas de limpeza. 

Mesmo na região de serra, onde há floresta ao redor, é notável o interesse no plantio 

de essências madeireiras com retorno só ao longo prazo. Talvez a questão da posse 

definitiva e permanente da terra, agora assegurada com a desintrusão da Terra Indígena, 

tem sido um estímulo necessário para tais investimentos. O exemplo de um grande plantio 

de Acacia mangium instalada ao longo da BR-174, com uma extensão de dezenas de 

hectares, talvez seja outro fator estimulando o interesse no plantio de essências madeireiras. 

4. 4. ESCOLHA DAS ESPÉCIES E PRODUÇÃO DE MUDAS 

As espécies a serem produzidas foram identificadas a partir das visitas às 

comunidades, e informações contidas no "Relatório do Inventário Florestal ao longo da 

Linha de Transmissão, trecho Terra Indígena São Marcos" (Março/2000). Devido à grande 

diversidade de espécies abatidas ao longo do trecho da Linha de Transmissão Elétrica, 

optou-se por um elenco de espécies, escolhidas daquelas que se mostraram mais 

importantes para as comunidades. 

A experiência da construção do Malocão de Reuniões, com matéria-prima da 

própria região, também realçou a dificuldade que os índios têm de encontrar espécies 

utiliz.adas na construção de suas malocas, como o velame, o pau rainha e o buriti, cuja palha 

é usada para cobertura. 

Abaixo estão relacionadas as espécies nativas que foram priorizadas para produção 
nos meses de novembro a dezembro de 2000 e janeiro de 2001. 

,-. 
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TABELA 2: Elenco inicial de espécies nativas para reprodução no viveiro de mudas da 
OFICINA DA TERRA 

NOME 
LOCAIS DE VULGAR/CIENTÍFICO/ UTILIDADE FRUTIFICAÇÃO 

FAMÍLIA PLANTIO 

(1) Pau-rainha Madeira usada na Sementes SAFs 
(Centrolobium paraense) construção de casas. amadurecem em 
Leguminosae outubro-novembro. 
(2) Buriti Fruto comestível, palha Sementes Em locais 
(Mauritia flexuosa) para cobertura de casas. disponíveis nas úmidos. 
Palmae aldeias. 
(3) Mari-mari Alimento de fauna, Sementes Em áreas 
( Cassia moschata) ocasionalmente disponíveis o ano degradadas. 
Leguminosae consumida por crianças, todo. 

fornece lenha e casca 
para curtição de couro. 

(4) Darora Arvore do lavrado, Epoca de Em áreas 
(Acosmium nitens) utilizada na construção de frutificação de degradadas. 
Leguminosae casas. outubro a 

novembro. 
(5) Cajueiro' A polpa é usada para Produz frutos e Em áreas 
(Anacardium occidentale) preparar uma bebida castanhas degradadas. 
Anacardiaceae fermentada conhecida comestíveis no 

como mocororó. início da época das 
chuvas. 

(4) Jatobá A polpa é consumida por Sementes em Are as 
(Hymenaea courbaril) crianças e a casca é dormência podem comunitárias 

Leguminosae utilizada como remédio. ser coletadas nos eSAFs 
locais de consumo 

(7) Angico A casca é usada para Início das chuvas Are as 
(Anadenanthera peregrina) curtir couro e como degradadas e 
Leguminosae medicinal, e a madeira SAFs 

para mourões de cerca. 
(8) Copaíba Medicinal Início das chuvas Areas 
(Copaifera sp.) degradadas, 
Leguminosae SAFse 

comunitárias 
(9) Bacaba Polpa fina dos frutos é SAFs 
( Oenocarpus bacaba) usada no preparo de uma 
Arecaceae bebida nutritiva 

1 A classificação do cajueiro como espécie nativa da região é um pouco polêmica. Tida como originária de 
restingas no litoral do Nordeste, é possível que tenha chegado aos campos de Roraima no período pré 
colombiano. 
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No ano de 2002, foi possível aumentar esta lista, incluindo as espécies velame 

(Croton sp., para caibros) e o tachí (fruteira). Em termos de frutíferas não-nativas, foi 

dado ênfase ao açaí, cupuaçu, coco, e pupunha, conforme pedido das comunidades. 

,- 

O sistema produtivo empregado no viveiro de mudas é baseado em princípios da 

agroecologia, não utilizando adubos químicos e agrotóxicos, dando preferência a métodos 

alternativos como adubação orgânica ( ex: esterco, compostagem) e inseticidas botânicos 

( ex: calda de pimenta malagueta). Esses materiais são mais acessíveis e podem ser 

encontrados facilmente nas comunidades indígenas, sem maiores custos. Desta forma, 

procurou-se preservar e resgatar as práticas tradicionais de produção utilizadas pelos 

indígenas. As técnicas de produção atualmente utilizadas são semeadura e estaquia.As 

sementes e estacas são selecionadas para garantir a formação de mudas com boas 

características. 

4.4.1. Aquisição de sementes e mudas: 

Paralelamente à construção do viveiro, foi feita coleta de sementes e mudas nas 

comunidades locais para iniciar a produção. No caso de espécies sem frutos ou sementes, 

procurou-se obter informações sobre a época de frutificação visando o planejamento de 

futuras coletas de sementes. A coleta de sementes na época certa, garante boas condições 

de maturidade para semeadura, alcançando alta porcentagem de germinação. 

Também foram adquiridas sementes e frutas "in natura" para extração, provenientes 

de lugares diferentes. Alguns dos locais de origem das sementes são relacionados abaixo: 

./ Área Indígena Waimiri Atroari (Amazonas/Roraima): araçá-boi, pitanga, e caju; 

./ Boa Vista (estoque do Museu Integrado de Roraima): copaíba, paricarana, tatajuba e 
cupiúba; 

./ Brasília: abacate, atemoia, goiaba, graviola, lichia, mamão; 

./ Manaus: abiu, acerola, biribá, carambola, cupuaçu, jambo, manga, e pupunha; 

./ Pará (Área Indígena Parakanã e Tucuruí): açaí, mogno e muricí; 
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./ Roraima (Terra Indígena São Marcos): angico, buriti, copaíba, darora, jatobá, 

manga, pau-rainha, tachí e tamarindo. 

FOTO 06 - Saída a campo para coleta de sementes de pau rainha e darora com a 

participação da comunidade indígena. 

4.4.2. Preparo de substrato: 

As atividades de produção no viveiro foram iniciadas efetivamente no mês de 

novembro de 2000, junto com a chegada do primeiro representante escolhido pelas 

comunidades. 

.- 

Primeiramente, foram adquiridos materiais para preparo do substrato (terra) 

utilizado para formação das mudas como: 
./ Esterco 

./ Serragem 

./ Areia 

- 
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./ Casca de arroz 

./ Terra argilosa 

A composição do substrato utilizado para germinação das sementes e enraizamento 

de estacas é basicamente a mesma, devendo apresentar propriedades como bom arejamento, 

boa retenção de água de irrigação e os nutrientes necessários ao bom desenvolvimento das 

plantas. A proporção de materiais utilizados para o preparo de substrato no viveiro de 

mudas da OFICINA DA TERRA é a seguinte: 

COMPOSIÇÃO PADRÃO DE SUBSTRATO 

./ 02 partes de terra argilosa 

./ O 1 parte de esterco curtido 

./ Y:z parte de serragem ou casca de arroz 

Após a mistura dos componentes o substrato é peneirado e usado no enchimento de 

saquinhos plásticos. 

- ,,.... 
,,.... 
r- 

FOTO 07: Preparo de substrato no IV Curso de Pequenos Viveiros. 

r 
r: 
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4.4.3. Semeadura 

.~ As sementes foram semeadas em saquinhos de polietileno de cor preta de tamanho 

de 15 x 20 cm ou 23 x 33 cm, e mantidas no viveiro sob a cobertura de sombrite 50% para 

posteriormente serem transferidas para a cobertura de 30%. 

Após a germinação das sementes e na fase de desenvolvimento as mudas são 

irrigadas duas vezes ao dia, no verão, e uma vez no inverno, conforme o regime de chuvas 

da região, que se inicia em meados do mês de maio. Ao atingirem o tamanho ideal para o 

plantio, as mudas são retiradas do sombrite para serem expostas a maior luminosidade e 

vento, num processo de aclimatação. Na fase de aclimatação, em preparo para o plantio, as 

regas são diminuídas gradativamente. 

_.,-.. 

Como informações sobre período de germinação só estão disponíveis para algumas 

espécies, foi feito o acompanhamento geral do processo germinativo para as sementes no 

viveiro. Na TABELA 4, abaixo, encontra-se um resumo das características germinativas 

das principais espécies produzidas no viveiro. 

TABELA 4: Características germinativas das principais espécies utilizadas no viveiro da 
OFICINA DA TERRA. 

_,-.. 
GERMINAÇÃO ESPECIES 

Rápida ( 1-2 semanas) Angico, abiu, biribá, cacau, caju, cupuaçu, ingá, jaca, jambo, mari- 
mari, mogno, tamarindo 

Mediana (2 semanas a Abacate, acerola, ata, buriti, copaíba, graviola, laranja, limão, 
1 mês) manga, maracujá, pau-rainha, pitanga 
Lenta (> 1 mês) Araçá-boi, caçarí, carambola, darora, pitomba, pupunha, sapotí, 

taperebá, murucí, 
Muito lenta ( 1 ano ou Castanha do Pará, tucumã 
mais) 
Necessita Tratamento Darora, jatobá, jucá, 
Pré-germinativo 

r:-. 

26 



RELA TÓRIO DE ATIVIDADES DA OFICINA DA TERRA 

FOTO 8. Semeadura de espécies no viveiro de mudas. 

Há grande variação na viabilidade das sementes, que exibem taxas de germinação 

de O a 100%. Na maioria dos casos, a perda de viabilidade decorre da conjunção da 

passagem do tempo e o armazenamento em condições não ideais. Algumas espécies, 

porém, exibem uma germinação irregular ocorrendo ao longo de vários meses. O caso do 

araçá-boi, que apresentou uma taxa baixíssima de germinação (1,2%), é exemplo deste tipo 

de comportamento, com a germinação iniciando após três meses. 

Algumas sementes apresentam-se em estado de dormência (repouso vegetativo) e 

devem passar por um processo de quebra de dormência para iniciar a germinação. Desta 

forma, realizou-se tratamento de quebra de dormência para acelerar e uniformizar a 

germinação de certas sementes, como o jatobá e copaíba, antes da semeadura. 
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FOTO 9. Mudas de jatobá - sementes submetidas a tratamento de quebra de dormência 

pelo método de escari:ficação do tegumento. - 
- 

A partir das observações no viveiro, foi possível definir para cada espécie o período 

necessário para obter uma muda no tamanho ideal para o plantio (Tabela 5). Como a 

maioria das mudas demoram aproximadamente 4 a 5 mêses para serem formadas, foi 

estabelecido que a semeadura deve ser concentrada nos meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro, para obter mudas no tamanho ideal para plantio na época das chuvas, a partir de 

maio/junho. As espécies de crescimento rápido são semeadas nos meses de março e abril. 

Para algumas espécies, a semeadura antes dessas datas resulta em mudas muito grandes, 

com problemas de enovelamento de raízes, obrigando tratos adicionais tais como a poda de 

raízes e folhas. 

- - 
- - 
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,,.--... 
TABELA 5: Tempo necessário para formação de mudas de algumas espécies, a partir da 
data de semeadura no viveiro da Oficina da Terra: 

.,......__ 

ESPÉCIE MÊSES OBSERVAÇÕES 
Açaí 6 
Acerola* 10 
Biribá 4-5 
Caju 3-4 
Calabura 5 
Carambola 6-7 
Castanheira 16-22 Sem quebra de dormência 
Cedro doce 8 Estacas tiradas no verão, s/ foJhas 
Coco* 4-6 
Cupuaçu 4-5 
Dão 6 
Genípapo 4 
Goiaba 5 
Graviola 5-6 
Jaca 4-5 
Jatobá 4 
Leucena 3 
Mamão 2 
Manga 4-5 
Mapatí · 5 
Mogno 3-4 
Muricí * 5-6 3-4 meses após repicagem 
Patauá 7 
Pau rainha* 3-4 
Pitomba 6 
Pupunha * 7 
Sapotí 8+ 
Tamarindo 3-4 
Velame 4 

,,.---. 

r". 

,,.--... 

/'"". 

/"'-. 

* Germinação desuniforme 

.,,.-.., 
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As espécies e quantidades de mudas produzidas e distribuídas pela OFICINA DA 

TERRA estão relacionadas abaixo na TABELAS 6 e 7, discriminadas por espécie e local de 

plantio. Não foram incluídas neste total as mudas que foram descartadas por apresentarem 

defeitos, tais como problemas fitossanitários ou anormalidades. Estima-se que o número de 

mudas descartadas seja inferior a 10%. 

TABELA 6: Mudas produzidas pela OFICINA DA TERRA, até 31/12/2002 

- 

ESPÉCIE QUANTIDADE ESTOQUE 
Abacate 62 7 
Abiorana o 15 
Abiu 254 o 
!Acácia 34 o 
Açaí 721 480 
Acerola 74 11 
Amora 10 2 
Angico 50 47 
Araça o 5 
Araçá boi 41 o 
Ata 166 112 
Atemóia 40 14 
Azeitona 3 o 
Bacaba 49 o 
Bacuri 30 25 
Biribá 69 26 
Buriti 311 23 
Caçari 79 33 
Cacau 10 o 
Cacau jacaré o 3 
Caju 349 o 
Calabura 15 57 
Carambola 103 o 
Castanha 5 o 
Cedro doce 9 1 
Coco 476 1 
Conde 62 68 
Copaíba 121 41 
Cupuaçu 601 38 

- - 

ESPÉCIE QUANTIDADE ESTOQUE 
Jambo 105 16 
Jatobá 74 55 
Jenipapo 93 76 
Jucá 70 6 
Laranja 174 85 
Leu cena 36 29 
Licbia 4 3 
Limão 81 46 
Mamão 361 38 
Manga 384 18 
Mapa ti 20 2 
Maracujá 152 73 
Maracujá Açu 20 o 
Mari-mari 92 3 
Medicinal 84 61 
Mogno 157 12 
Murici 78 6 
!Nêspera 4 o 
Ornamental 114 188 
Palheteira 2 o 
Paricarana 1 3 
Patauá 174 97 
Pau rainha 151 2 
Pimenta 87 20 
Pitanga 90 o 
Pitomba 123 o 
Pupunha 486 1 
Sapotí 111 2 
Tachí 28 179 
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ESPÉCIE QUANTIDADE ESTOQUE ESPÉCIE QUANTIDADE ESTOQUE 
Dão 98 141 Tamarino 214 5 
Darora 77 41 Tangerina 50 58 
Freijó 5 1 Taperebá 28 o 
Fruta pão 26 84 Tucumã 1 7 
Goiaba 82 3 Urucum 5 o 
Graviola 299 18 Velame 109 9 
< , TOTAL 8364 2446 mga 70 45 
Jaca 200 4 TOTAL GERAL 10.810 

RELA TÓRIO DE ATWIDADES DA OFICINA DA TERRA 

4.5. DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS 

Iniciahnente, a produção de mudas do viveiro destinou-se a atender às comunidades 

de forma geral e não famílias individuais. Em acordo com as lideranças indígenas, 

priorizou-se as áreas comunitárias, dando maior importância para o plantio ao redor das 

escolas, objetivando o reforço da merenda escolar, uma vez que a maioria das comunidades 

tem escola. 

Numa primeira etapa, todas as comunidades da Terra Indígena São Marcos foram 

visitadas pela equipe da OFICINA DA TERRA que, em conjunto com a equipe de 

fiscalização, realizou reuniões para explicar o trabalho e marcar as datas para entrega de 

mudas. Como as chuvas no período de inverno poderiam dificultar o acesso a algumas 

comunidades como Darora, Tigre e Lagoa, estas foram priorizadas na distribuição inicial de 

mudas, que começou no mês de março/OI, com um "kit" de cerca de 40 mudas de espécies 

variadas. O número exato de mudas variou conforme o tamanho da comunidade e 

disponibilidade de área e mão-de-obra para o plantio. Essa distribuição inicial serviu como 

experiência para verificar as dificuldades do transporte das mudas, a disponibilidade de 

água na região no verão, e a capacidade da comunidade de cuidar das mudas até a data 

adequada de plantio. 

- Ao iniciar o inverno, no mês de maio de 2001, a distribuição estendeu-se a todas as 

comunidades, com um número maior de mudas e espécies. Essas mudas foram selecionadas 

levando em consideração que para o plantio nas escolas, deveria haver a produção de frutas 
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a curto, médio, e longo prazo, incluindo assim espécies de rápido crescimento, de frutas 

mais doces e de pequeno porte. Todas as mudas distribuídas foram anotadas em fichas de 

controle (ANEXO 2). 

No ano de 2002, foi seguida a mesma metodologia para a distribuição de mudas, 

implantando ainda pequenos plantios nos roçados e áreas aradadas pela prefeitura, 

conforme a solicitação das comunidades. - 
Para o transporte das mudas, foram utilizados um veículo T oyota e o caminhão da 

comunidade, sendo que na Toyota foi necessário adaptar uma cobertura de sombrite para 

amenizar o efeito do sol e vento sobre as mudas, nos deslocamentos a distâncias maiores. - 

- 

FOTO 10. Veículo Toyota do Programa de Fiscalização utilizado para transporte das 
mudas para as comunidades indígenas, adaptado com cobertura de sombrite (Aldeia 
Guariba). 
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TABELA 7: Destino das mudas produzidas pelo viveiro da OFICINA DA TERRA, até 
31/12/02. 

r Destino Nº Mudas 
Outras Terras Indígenas 851 
Boca da Mata 614 
Sorocaima 1 611 
Nova Esperânça 539 
Posto Vigilância Surumu 539 
Sorocaima li 502 
Sabiá 448 
Perdiz 370 
Milho 356 
Mel 342 
Cu ri caca 297 
Vista Aleqre 266 
Campo Alegre 260 
Bananal 250 
Santa Rosa 232 
Lago Grande 207 
Bala 201 
Guariba 195 
Roça 176 
Samã li 172 
Waimiri Atroari 139 
Ilha 131 
Lagoa 124 
Pato 112 
Xiriri 92 
Nova Jerusalem 84 
Novo Samã 47 
Vista Nova 44 
Mauíxi 35 
Darora 34 
Samãl 32 
Tigre 26 
Caranguejo 21 
Monte Cristal 15 
TOTAL 8.364 

r: 

r: 

r: 
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O trabalho de plantio de mudas nas comunidades seguiu a orientação dos técnicos 

da equipe da OFICINA DA TERRA, com a participação das comunidades, principahnente 

com os alunos das escolas, conscientizando-os sobre a importância de plantar árvores. 

Em alguns casos, além das mudas, foram providenciados adubo orgânico e 

ferramentas para o plantio, pois algumas comunidades não tinham esterco próximo, ou 

mesmo ferramentas apropriadas para abertura das covas. Durante as visitas às 

comunidades, solicitou-se que os moradores organizassem um grupo para abrir as covas e 

adubá-las antecipadamente, facilitando o plantio. Orientações de espaçamento e adubação 

também eram transmitidos na ocasião da visita. 

A distribuição de mudas foi realizada em todas as comunidades da Terra Indígena 

São Marcos, com exceção da comunidade Sarnã I, que não possui estrada de acesso para 

veículos nem escola própria, sendo as mudas levadas pelo Tuxaua da comunidade. Na 

estação seca de 2002 foi realizado um acompanhamento do desenvolvimento, adaptação e 

sobrevivência da primeira leva de mudas distribuídas pela Oficina da Terra. Será dada 

continuidade a este monitoramento em 2003, conforme a seguinte programação: 

1. Plantio: registro de número de mudas e espécies plantadas, por 

comunidade e local de plantio; 

2. Final do período das chuvas/ início da seca: verificação de taxas de 

sobrevivência(%), medição de parâmetros de crescimento e avaliação da 

adaptação inicial das mudas; 

3. Final do período de verão (seca): verificação de taxas de sobrevivência 

(%) e medição de parâmetros de crescimento 
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No primeiro acompanhamento e avaliação do plantio das mudas nas comunidades, 

feita no início de 2002, observou-se que na maioria das comunidades os resultados estão 

sendo muito satisfatórios, com boa sobrevivência das mudas. Apesar das dificuldades, 

verificou-se que as mudas distribuídas recebem tratos culturais básicos, indicando o 

interesse da comunidade nos plantios. Mesmo assim, foi observada a morte de plantas por 

falta de irrigação no verão, principalmente nas escolas, em período de férias, onde poucas 

pessoas permanecem para a manutenção da escola e das plantas. Além disso, em muitas 

comunidades os poços secam, sendo necessário carregar água de locais distantes. 

Outro problema foi a falta de cercado em áreas de plantio das mudas, onde animais 

como o gado, porco e galinhas danificam as mudas ainda pequenas. 

r- 

A análise dos dados sobre a distribuição de mudas (Tabela 7) indica que, no geral, 

as comunidades mais próximas do Posto de Vigilância Surumu receberam um número 

maior de mudas. Esse fato deve-se principahnente à maior :freqüência de visitas por parte 

das lideranças e membros da comunidade ao viveiro, onde podem solicitar mudas e o 

transporte das mesmas é feito por veículos do Programa ou da própria comunidade. Outro 

fator foi a implantação dos três sistemas agroflorestais em comunidades próximas ao PV 

Surumu, que será discutido no item 4.8. Esses dados indicam a necessidade de manter um 

viveiro na região do lavrado, para melhor atender às comunidades daquela região. Esse 

viveiro deverá fazer parte de um posto de vigilância, cuja implantação deverá ocorrer em 

2003. Outro resultado interessante que pode ser constatado pelos dados de distribuição de 

mudas é de que aproximadamente 10% das mudas foram distribuídas para as comunidades 

indígenas vizinhas à Terra Indígena São Marcos. Este fato se deve à presença de 

representantes dessas comunidades nas reuniões e encontros de caráter regional realizados 

no Centro Makunaimí, ocasião na qual os visitantes solicitam mudas. 
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- 

FOTO 11. Plantio de mudas na escola da comunidades Sorocaima II. 

-· 

- 
- 
- 

FOTO 12: Distribuição de mudas na comunidade Guariba 

- - 
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FOTO 13. Plantio de mudas por criança da comunidade Tigre. 

Mesmo com a distribuição de mudas para as comunidades indígenas, o viveiro 

conta com um estoque de mudas para implantação de experimentos e distribuição 

individual para pessoas que procuram mudas para plantio nas suas comunidades. 

TABELA 8. Resumo geral da situação da produção/distribuição de mudas do viveiro da 

OFICINA DA TERRA até 31/12/02: 

Comunidades atendidas na Terra São Marcos 31 

Nº de mudas distribuídas às comunidades 7.688 

Nº de mudas plantadas no Posto Surumu, 676 

malocão e experimentos de áreas degradadas 

Nº de mudas no viveiro 2.446 

Total de mudas produzidas 10.810 
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- 

FOTO 14. Participação de alunos e professores no plantio de mudas na escola da 

comunidade Curicaca. 

4. 6. CURSO DE PEQUENOS VIVEIROS 

4.6.1.0bjetivos 

r: 
Uma vez que foi detectado um grande interesse por parte das comunidades pelo 

plantio de árvores :frutíferas e madeireiras, inclusive para o desenvolvimento de projetos de 

médio porte, foi estabelecido que um dos objetivos da OFICINA DA TERRA seria de 

incentivar e capacitar as comunidades indígenas a produzir suas próprias mudas. Além de 

tomar as comunidades mais independentes com relação à produção de mudas, a produção 

in loco dispensaria a necessidade de transportar as mudas até as comunidades mais 

distantes, o que implica em custos de transporte, bem como estresse para as plantas. 
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,,-. 
Dentro deste objetivo, o Curso de Pequenos Viveiros foi proposto para repassar a 

membros das comunidades noções básicas de como fazer um pequeno viveiro para 

produção de mudas, englobando desde a seleção e tratamento de sementes até o plantio. 

Devido à necessidade de conjugar conteúdo teórico com atividades práticas no 

viveiro, a duração dos dois primeiros cursos foi de dois dias sendo que no terceiro e quarto 

curso foi acrescentado um dia para visitar os SAF'S implantados nas comunidades. Para 

atender um número maior de comunidades, foram realizados dois cursos no primeiro 

semestre de 2001 e dois no primeiro semestre de 2002. 
,,.-... 

4.6.2. Participantes 

Para um maior aproveitamento, o curso foi planejado para turmas de 15 a 20 

pessoas, sendo sugerido no máximo duas vagas por comunidade. A indicação dos 

participantes ficou por conta de decisão de cada comunidade, que escolheriam pessoas com 

interesse na produção de mudas. Entre os participantes haviam professores, agentes de 

saúde, catequistas e agricultores. 

TABELA 9. Comunidades indígenas atendidas no Curso de Pequenos· Viveiros, oferecido 

pela OFICINA DA TERRA 2001/2002: 

I CURSO (04 a 05/01/01) II CURSO (10 a 11/03/01) 

Nº DE N"· DE 
ALDEIA PARTICIPANTES ALDEIA PARTICIPANTES 

Bala 2 Mel 1 
Boca da Mata 3 PWA* 1 
Campo Alegre 1 Bananal 1 
Ilha 1 Canará* 1 
Mauixi 1 Guariba 3 
Milho 1 Tarame* 1 
Pato 2 Nova Jerusalém 1 
Roça 1 Pium* 1 
Sabiá 1 Perdiz 1 
Samãll 2 Mutamba* 1 
Santa Rosa 1 Sorocaima II 1 
Vista Alezre 1 Curicaca 1 
Maturuca= 1 Santa Maria* 2 

Total 20 Total 16 
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m CURSO i 03 a 05/04/02) IV CURSO (12 a 14/06/02) 
Nº DE NºDE 

ALDEIA PARTICIPANTES ALDEIA PARTICIPANTES 
Lago Grande 01 Tilrre 01 
Darora 01 
Milho 02 Curicaca 01 
Ilha 01 
Mauixi 01 Samãl 01 
Campo Alegre 01 
Roça 01 Sabiá 01 
Vista Alegre 01 
Perdiz 01 Mel 01 
Nova Esperança 01 
Vista Nova 01 Santa Rosa 02 
Lagoa 01 
Bala 02 Guariba 01 
Sorocaima II 01 
Xiriri 01 Boca da Mata 03 

Bananal 01 
TOTAL 17 TOTAL 12 
"Participarües de Terras Indígenas vizinhas. 

r- 

FOTO 15. Participantes do I Curso de Pequenos Viveiros oferecido pela OFICINA DA 
TERRA- Janeiro/2001. 
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4. 6. 3. Conteúdo programático 

O curso abordou os seguintes assuntos: 

./ Métodos de propagação de plantas; 

Coleta, armazenamento e tratamento pré-germinativo ( quebra de dormência) 
de sementes; 

./ Comportamento das diferentes espécies no viveiro; 

./ Dimensionamento e construção de um viveiro rústico e, 

./ Plantio e manejo de mudas. 

Foi dado destaque ao planejamento necessário para construção de viveiros, com os 

participantes dividindo-se em grupos para analisar a realidade de suas comunidades. Essas 

análises, tratando da capacidade . do viveiro e as espécies a serem produzidas, foram 

apresentadas ao grupo como um todo para discussão e comentários .. 

O curso alternou entre aulas teóricas e atividades práticas, sendo estas últimas 

realizadas no viveiro de mudas, abordando assuntos como o tratamento de quebra de 

dormência em sementes, preparo de substrato, preenchimento de saquinhos, semeadura, e 

manejo das mudas. 

Nos cursos de 2002, foram feitas visitas às comunidades onde foram implantados 

sistemas agroflorestais, Nova Esperança, Mel e Boca da Mata e também o pomar de um 

sítio de um antigo posseiro entregue a comunidade 'da Nova Esperança. 

,,.---.. 
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FOTO 16. Aula prática de preparo de substrato e preenchimento de saquinhos - Viveiro da 
Oficina da Terra. 

Os cursos foram encerrados com o plantio de mudas no Posto de Vigilância 

Surumu, seguido de comemoração com entrega de certificados, camisetas e bonés da 

OFICINA DA TERRA. Após o encerramento dos primeiros dois cursos os participantes 

selecionaram sementes do estoque existente (entre elas manga, jatobá, copaíba, e pau 

rainha) e receberam 100 saquinhos para dar início a pequenos viveiros nas suas 

comunidades. 

- 
Os participantes do curso expressaram interesse em realizar um encontro depois de 

algum tempo para avaliar e trocar suas experiências com viveiros, cientes de que haverá 

resultados diferentes, conforme as condições de cada comunidade, tal como a 

disponibilidade de água, e interesse e apoio de pessoas das comunidades. 

Uma avaliação preliminar dos resultados dos cursos indica que é grande o interesse 

por parte de membros da comunidade na capacitação em pequenos viveiros. O estágio de 
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um mês no viveiro tem atraido pessoas com alguma experiência com a produção de mudas 

ou plantios, trabalhando em locais fora da Terra Indígena, que buscam aprimorar os seus 

conhecimentos. 

Apesar de nenhuma comunidade ter implantado um viveiro que atenda à 

comunidade inteira, vários pessoas que participaram dos cursos ou do estágio já iniciaram a 

produção de mudas em pequena escala nos seus quintais, no nível familiar. Alguns 

professores que participaram dos cursos têm adquirido materiais básicos (tela Sombrite, 

material de irrigação, etc.), com a intenção de brevemente iniciar trabalhos com a produção 

de mudas nas suas escolas. 

- - 
- 
- FOTOS 17. Plantio de mudas de cajueiro no Posto Surumu ao encerramento do curso. 
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FOTO 18. Entrega de certificados e encerramento do Curso de Pequenos Viveiros. 

4. 7. SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

O plantio de mudas nas comunidades indígenas teve também um forte caráter 

educativo, pois um dos objetivos da OFICINA DA TERRA é incentivar e apoiar ações que 

visam a preservação do meio ambiente. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, apresentou-se 

como oportunidade para desenvolver atividades de plantio de árvores e promover pequenos 

seminários, onde foram discutidas questões sobre o meio ambiente e sua importância para 

as comunidades indígenas. 
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FOTO 19. Avaliação dos trabalhos inscritos no concurso de redação e desenho pela 
comissão julgadora - Comunidade Boca da Mata. 

Em 2001, programou-se para a Semana do Meio Ambiente atividades em algumas 

comunidades que ainda não haviam recebido mudas, sendo elas: Boca da Mata, Nova 

Esperança, Mel e Sorocaima II. 

- 
Juntamente com os professores da escola da comunidade da Boca da Mata, foi 

promovido um concurso de redação e desenho com o tema "Minha Comunidade e o Meio 

Ambiente", com premiação para os melhores trabalhos. Após o plantio de mudas em áreas 

comunitárias (praça, malocão de reuniões e clube das mães) foi feito o encerramento 

seguido de comemoração com refrigerante e bolo, este último preparado pelos professores. 

Em seguida, os moradores que abriram covas nas suas casas receberam mudas de pupunha 

e abiu. A equipe da OFICINA DA TERRA, auxiliada por outros integrantes do Programa 

São Marcos, forneceu adubo orgânico e orientou o plantio em cada casa. 
- - 
r 
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Nas comunidades Mel, Sorocaima II e Nova Esperança, foram feitas palestras sobre 

o meio ambiente, seguido pelo plantio de mudas com os alunos e professores. No 

encerramento das atividades, foram distribuídos refrigerantes e pipoca para os participantes. 

- Essa iniciativa foi uma oportunidade de realizar um trabalho de conscientização da 

comunidade em relação à preservação do meio ambiente, dando enfoque à importância do 

plantio de árvores na Terra Indígena São Marcos. 

-· 

- 
- 
r» 

r 

r 

r: - - 
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FOTO 20. - r: vencedores. - ,..... 

Participação da comunidade Boca da Mata na exposição dos trabalhos 
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- 

FOTOS 21 e 22. -Plantio de mudas de árvores na praça da Comunidade Boca da Mata. 

- 
••... 
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r: No ano de 2002, no Semana do Meio Ambiente foram realizadas palestras e 

gincanas nas escolas das aldeias Sabiá, Curicaca, Santa Rosa, Guariba e Bananal. Foram 

discutidos temas voltados a questão do meio ambiente, como os problemas do lixo, 

desmatamento e queimadas, problemas que hoje fazem parte da realidade da Terra Indígena 

São Marcos. 

Na gincana, foram formadas equipes de alunos, pais e membros da comunidade, 

para participarem de atividades como caça ao lixo, corrida do saco, carrinho de mão, etc ... 

valendo pontos. A equipe vencedora foi premiada com bolas, materiais escolares, álbuns 

500 Pássaros, camisetas e bonés do Programa São Marcos. Na ocasião, foram também 

distribuídas mudas para o plantio nas comunidades. 

- 

Aldeia Santa Rosa 
,-., 

- 

- 
Aldeia Sabiá 

FOTO 23: Atividades da Semana do Meio Ambiente-2002 nas comunidades 
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4.8. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF' S) 

r: 

O plantio em forma de sistema agroflorestal (SAF), com a associação de espécies 

arbóreas com cultivos agrícolas numa mesma área, tem recebido muita atenção nos últimos 

anos, devido ao seu potencial de minimizar a degradação do solo, diversificar as fontes de 

renda do produtor, e diminuir a pressão sobre áreas florestais remanescentes. Apesar desta 

atenção recente, na verdade a tradição de cultivo em forma de SAF é milenar e muito 

difundida tanto entre os povos indígenas da Amazônia como também na agricultura 

tradicional em muitas partes do mundo. O sistema tradicional de plantio de :frutíferas ao 

redor das moradias, por exemplo, constitui uma forma de sistema agroflorestal, e tem papel 

importante na alimentação familiar. Porém, como muitos SAFs tradicionais se limitam à 

produção para consumo doméstico, o potencial maior dos SAFs só é realizado na medida 

que passam a ser integrados com o plantio das culturas alimentícias nas roças, ocupando 

assim áreas mais extensas. 

,,,--. Na Terra Indígena São Marcos, a prática agrícola tradicional é de utilizar uma roça 

por alguns anos, após o qual é abandonada, sendo plantado um novo roçado em outra área. 

O plantio consorciado de espécies arbóreas poderá fornecer produtos úteis nestas áreas 

abandonadas no médio e longo prazo, após o término do ciclo da lavoura branca. No caso 

de espécies florestais, o sombreamento inicial pelas culturas temporárias poderá contribuir 

na obtenção de uma melhor forma de fuste para a produção de madeira. A produção de 

frutas, no médio prazo, além de contribuir à alimentação doméstica, poderá também ser 

fonte de renda. 
r: 

r: 

Nos meses de junho e julho de 2001 deu-se início à implantação de pequenos 

plantios de sistemas agroflorestais em três comunidades da Terra Indígena São Marcos, 

com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de determinadas árvores em condições de 

roçados. Esses pequenos plantios pilotos (O, 16 ha cada) servirão como ponto de partida 

para a discussão do conceito de SAF, e para discussões sobre a escolha e arranjo das 

espécies, locais de plantio, e tratos culturais e manejo. 
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4.8.1. Escolha das comunidades para implantação de SAF's: 

Devido à grande variação de relevo, solos, e clima dentro da Terra Indígena, 

procurou-se estabelecer os plantios em locais com condições bastante diferentes. Desta 

forma;. a partir do interesse de membros da comunidade de participar na pesquisa, foram 

escolhidas três comunidades para implantação de um módulo padrão de espécies arbóreas e 

frutíferas, em condições de roçado. Essas comunidades são relacionadas abaixo: 

./ Comunidade Nova Esperança - localizada na Serra de Pacaraima, altitude 

aproximada de 660 m, com predomínio de floresta ombró:fila densa . 

r-. 

./ Comunidade Boca da Mata - localizada em região de transição entre lavrado 

e floresta, numa altitude de 480 m. 

r: 
./ Comunidade Mel - localizada na região de lavrado, altitude de 200 m. 

4.8.2. Escolha das espécies componentes do SAF: 

,.-. 

Para a implantação de SAFs em propriedades rurais, é ideal que a escolha do elenco 

de espécies seja feita inteiramente pelos critérios do produtor. Porém, para a implantação 

dos módulos de SAFs, houve limitações de tempo para discussões alongadas sobre a 

escolha de espécies, bem como na disponibilidade das espécies no viveiro. Várias espécies 

que foram identificadas como sendo de interesse da comunidade durante a fase de 

diagnóstico, não foram reproduzidas no viveiro por falta de sementes. Mesmo assim, 

considerou-se a identificação de espécies de interesse por parte da comunidade como uma 

pré-seleção. Considerando esta identificação preliminar de espécies, e a disponibilidade de 

mudas no viveiro, foram escolhidas para compor módulos padrões de 81 árvores as 

seguintes espécies: 

./ mogno - árvore com fins madeireiros 
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./ pupunha - palmeira que produz frutos comestíveis 

./ pau rainha - espécie nativa com madeira resistente utilizada pelos 

indígenas como esteio na construção de malocas, casas e cercas. 

./ darora - espécie nativa da região de lavrado utilizada como esteio na 

construção de moradias. 

./ copaíba - espécie nativa utilizada pelos indígenas na medicina tradicional e 

na construção de currais. 

./ angico - espécie nativa utilizada na construção, no curtimento de couro e 

como medicinal. 

./ jatobá - espécie nativa de madeira de lei cujos frutos são consumidos por 

crianças, fornecendo também alimentação para a fauna. 

4.8.3. Metodologia 

Para o plantio das espécies selecionou-se locais onde foram abertos roçados de 

cultivos de ciclo curto como mandioca, melancia, milho e feijão, em fase inicial de 

desenvolvimento. Em cada módulo foram plantadas 25 mudas de mogno, 20 mudas de 

pupunha, 16 mudas de pau rainha, 5 mudas de copaíba, 5 mudas de jatobá, 5 mudas de 

darora e 5 mudas de angico. Na comunidade Nova Esperança, as mudas de jatobá foram 

trocadas por mudas de abiu, a pedido da comunidade. 

Após o baliz.amento com espaçamento de 5 x 5 m entre plantas, foram abertas covas 

de aproximadamente 20 x 30 cm, preenchidas com 3 latas (500 g) de adubo orgânico 

composto de esterco bovino, folhas e pequena quantidade de calcário moído. Em cada 

módulo de 40 x 40 m foram plantadas 81 mudas, conforme esquema abaixo. 

Em adição ao plantio de SAF neste esquema, na comunidade Nova Esperança foi 

também realizado um plantio sob a inteira responsabilidade dos membros da comunidade, 

com cupuaçú, pupunha, e jenipapo. 
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4.8.4. Resultados preliminares: 

Os sistemas agroflorestais implantados nas comunidades estão sendo acompanhados e 

avaliados quanto à sobrevivência e crescimento das mudas. 

r 

r: 

Na primeira avaliação do SAF na comunidade Boca da Mata, as mudas tiveram 99% 

de sobrevivência (uma muda morreu), porém apresentaram um crescimento lento, 

característico de deficiência nutricional, sendo recomendado adubar as mudas. 

Na aldeia Mel cerca de 85% das mudas sobreviveram no primeiro ano (12 mudas 

morreram), porém houve muitas delas que, durante a limpeza do roçado, foram cortadas, 

atrasando muito seu crescimento. Já entre o primeiro e segundo ano, houve uma 

mortalidade maior, sendo que as espécies que sobreviveram à estação seca foram o mogno, 

o pau-rainha, e o angico. 

A comunidade Nova Esperança teve o melhor resultado no crescimento das mudas, 

com 99% de sobrevivência das mudas no primeiro ano. As mudas de pupunha 

apresentaram deficiência de nutrientes, sendo recomendado adubação com cinzas para 

compensação. No ano de 2002, foi introduzido mais um componente no sistema, o 

cupuaçu, que será beneficiado com a sombra formada pela macaxeira. Foram plantadas 64 

mudas de cupuaçu, entre 04 mudas já plantadas, em espaçamento aproximado de 2,5m. 

Em geral, observou-se que o angico e o mogno apresentaram melhor desenvolvimento 

nas condições locais, tendo o pau rainha e a pupunha demonstrado resultados menos 

satisfatórios. Como era de se esperar, o local mais úmido (Nova Esperança) apresentou 

melhor sobrevivência e desempenho das mudas plantadas. Ainda não foi possível avaliar o 

papel dos solos como fator que influencia os resultados, porém, na Nova Esperança foi 

observado que o melhor desempenho do mogno ocorreu em microssítios com abundância 

de cinza. 

O acompanhamento dos SAFs continuará para a obtenção de mais informações, e 

possíveis recomendações como o acréscimo de mais componentes às espécies existentes, 

tratos culturais, etc. 
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- 

FOTO 24 e 25: Implantação de SAF na comunidade Mel e Boca da Mata (abaixo). 
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FOTO 26: Mogno plantado em SAF na comunidade Nova Esperança 

4.9.RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: 

Experimentos objetivando a recuperação de áreas degradadas dentro da Terra 

Indígena São Marcos são também uma das preocupações da OFICINA DA TERRA, pois 

tais áreas se apresentam como prioritárias para o replantio com espécies nativas. Para 

realizar estudos com o uso das espécies nativas para plantios experimentais de recuperação, 

foram identificadas áreas para a implantação de estudos e plantios pilotos. Nessa fase 

inicial, optou-se por limitar os trabalhos a ambientes próximos do PV Surumu. 

No mês de junho de 2001 foram feitos plantios para avaliar o desenvolvimento e 

adaptação de diferentes espécies para trabalhos de recuperação de áreas degradadas. 

Inicialmente foram selecionadas áreas degradadas por ocasião da construção da BR-174, 
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quando materiais como píçarra, pedra, barro e areia foram retirados da Terra Indígena São 

Marcos, todos próximos do PV Surumu. 

Foram identificadas outras áreas degradadas próximas às torres da linha de 

transmissão de energia, em acessos e praças, que futuramente serão recuperadas pela 

Eletronorte, que já. iniciou levantamento dessas áreas. Os resultados dos estudos iniciais 

feitos pela OFICINA DA TERRA poderão vir a contribuir com conhecimentos técnicos 

para futuros trabalhos de recuperação nestas áreas. 

4.9.1. Escolha das espécies para plantio: 

As espécies foram selecionadas por serem plantas nativas da região, tendo assim 

maiores chances de adaptação nas áreas degradadas, e por possuir alguma utilidade para a 

comunidade indígena. O elenco de espécies escolhidas foram: 

./ darora-Acosmium nitens 

,/ angico =Anadenanthera peregrina 

./ copaíba - Copaifera multijuga. 

,/ mari-mari -Cassia moschata 

,/ jato há - Hymenaea courbaril 

,/ caju - Anacardium occidentale 

4.9.2. Escolha de áreas degradadas: 

As áreas escolhidas para a implantação do módulo padrão de espécies encontram-se 

próximas à BR-174 e Posto Surumu, ao lado do local onde está sendo construído o Centro 

de Reuniões (Malocão ). Ambas as áreas foram utilizadas como área de empréstimo de 

material para construção da estrada, o que desencadeou um processo erosivo que se 

encontra em estágio avançado. Com o plantio de árvores, espera-se dar início a um 

processo de sucessão primária, contribuindo para a eventual restauração da vegetação, 

amenizando e freando a degradação do solo. 
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4. 9. 3. Metodologia 

Para a implantação dos módulos, subdividiram-se as áreas em pequenas parcelas 

medindo 20 x 15 m, totalizando seis parcelas, sendo quatro parcelas próximas ao malocão e 

outras duas na área próxima à BR-174. 

A quantidade de adubo orgânico variou entre os tratamentos para se comparar o 

efeito no desenvolvimento das mudas, sendo: 

TI- sem adubo 

T2- 03 latas (500 g) de adubo orgânico 

T3- 03 latas (500 g) de adubo orgânico+ palha de buriti 

As mudas foram plantadas em covas de 20 x 30 cm, distribuídas aleatoriamente 

dentro da parcela, num espaçamento aproximado de 5 x 5 m, sendo que em cada módulo 

foram plantadas 5 mudas de darora, 4 mudas de angico, 4 mudas de copaíba, 3 mudas de 

mari-rnari, 3 mudas de jatobá e 1 muda de caju. 

FOTO 27. Irrigação de mudas plantadas em área degradada - Posto Surumu. 
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,---. 4.9.4. Situação Atual: 
/"', 

.~. 

Durante o ano de 2002 deu-se continuidade às ações para recuperação das áreas 

degradadas, dando um enfoque principal na contenção do solo carregado pelas águas das 

chuvas e no incremento de matéria orgânica das valas de erosão nos módulos implantados 

próximo ao Centro Makunaimí. As sobras de madeira proveniente da construção do Centro 

de Reuniões foram destinadas a formar barreiras de contenção, diminuindo a velocidade do 

escoamento das águas e retendo o solo. Material orgânico proveniente da capina e roçagem 

do Posto Surumu também foi depositado nos canais formados pela erosão com o intuito de 

promover a revegetação, pois tal material carrega uma grande variedade de sementes de 

gramíneas e leguminosas, que poderão proteger o solo descoberto. ,,-., 

Durante o inverno de 2002 observou-se que os canais de erosão estão mais rasos, 

com depósito de solo, e a vegetação rasteira cobre boa parte das valas. 

As mudas nativas plantadas no. local apresentam bom desenvolvimento, com o 

angico, · copaíba e darora. demonstrando boa adaptação às condições locais, sendo muito 

resistentes ao estresse hídrico . 

. r-. 
O módulo implantado próximo a BR-174 teve as mudas plantadas atacadas por 

formigas cortadeiras, apresentando um desenvolvimento muito lento. 
/' 

/"'. 4 .10. COMPOSTAGEM 

A produção de adubo orgânico através da compostagem faz parte das propostas da 

Oficina da Terra, como forma de trabalhar com práticas de recuperação, conservação e 

manejo do solo, dentro de um contexto da agroecologia. 

,,-. 

O processo de compostagem tem como objetivo o aproveitamento de materiais 

orgânicos como esterco, serragem, folhas, galhos secos e capins provenientes de roçagem, 

para produção de adubo orgânico. 
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O adubo produzido é utilizado no plantio de mudas nas comunidades, na 

manutenção da horta e das árvores frutíferas do Posto de Vigilância Surumu. 

A compostagem foi iniciada pelo método de formação de "leíras" ou ''pilhas", 

formadas por camadas alternadas de material orgânico e esterco, com 1,00m de altura, lm 

de largura e 3m de comprimento. Foram feitos canais de escoamento e coleta do chorume 

(líquido resultante do excesso de irrigação das pilhas) para adubação de mudas frutíferas. 

FOTO 28: Pilhas de compostagem. 

Todo o processo de produção do composto orgânico é transmitido aos 

representantes indígenas, responsáveis pela montagem das leiras, manutenção (irrigação, 

controle da temperatura, reviragem do material), e peneiragem. 

Atualmente instalou-se uma composteira rústica, construída de sobras de madeira 

roliça proveniente da construção do Centro de Reuniões Makunaimi, como modelo barato e 

prático a ser utilizado nas comunidades indígenas. As toras de madeira são encaixadas 

umas nas outras sem a utilização de pregos, podendo ser facilmente desmontada no 
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momento da reviragem do composto. Além disso, evita-se que animais como galinhas, 

porcos ou outros revirem o material. 

- 
- - 

r- 

FOTO 29: Composteira rústica 

r 

4 .11. COLETA E DISPOSIÇÃO SELETIVA DO LIXO NO POSTO SURUMU 

- Todo o lixo produzido no Posto é coletado separadamente em lixeiras de cores e tamanhos 

diferenciadas, buscando facilitar a identificação e associação com o tipo de lixo que é 

coletado e sua disposição busca ao máximo o reaproveitamento. Em todos os pontos de 

coleta também são :fixadas placas que identificam os tipos de lixo. 

r- É feito um trabalho de informação para a necessidade de se evitar a produção desnecessária 

de lixo, como, por exemplo, o uso indiscriminado de materiais descartáveis, e da 

necessidade de que o lixo ainda produzido seja coletado e disposto seletivamente. O que - 59 
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não é reaproveitado é incinerado. O incinerador é cercado e coberto para segurança das 

pessoas e também evitar a entrada de água. O lixo é queimado antes de ser jogado no 

depósito. A queima é feita em um latão suspenso por correntes. 
r: 

O lixo atualmente é disposto da seguinte forma: 

Lixo Orgânico: 

Alimentação das aves, 

Adubação de fruteiras e 

Compostagem. 

/"°". 

Lixo Inorgânico: 

As latas de alumínio, garrafas plásticas, garrafas e vasilhas de vidro em geral, latas com 

tampas, são separadas para reaproveitamento para armazenamento de produtos e confecção 

de alguns utensílios de trabalho e educativos, tanto pela equipe do Posto como também 

doados para a Comunidade Indígena. 

No caso das latas de alumínio, os anéis são retirados para confecção de artesanatos· e 

as latas são amassadas para posterior venda em Boa Vista. Os sacos plásticos e latas sem 

tampas estão sendo reutilizados na Oficina da Terra para plantio de mudas. 

,-._ 
Copos Plásticos: 

Reutilizados para a produção de mudas de hortaliças e ornamentais pela Oficina da Terra. 

Papel: 

Os papéis do escritório são reutilizados como rascunho, e os demais ajudam na queima do 

lixo inorgânico. 

Pilhas, Baterias e Aerosois: 

São coletados separadamente e dispostos em um depósito estanque. 
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Estão sendo buscadas empresas ou instituições em Boa Vista que trabalhem com o 

reaproveitamento ou reciclagem dos materiais que ainda estão sendo incinerados. 

- 
- 
,,... 

FOTO 30. Incinerador coberto com depósito de lixo reciclável. 

- 
4.12.SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS CINZAS 

A água cinza é aquela proveniente de pias, tanques chuveiros e semelhantes. É 
diferenciada da "água negra" proveniente dos vasos sanitários. Como a água cinza não tem 

a mesma contaminação biológica que tem a água negra, pode ser reaproveitada para 

irrigação de determinadas plantas, especialmente em regiões que têm uma época de seca 

prolongada. 

O aproveitamento das águas cinzas na irrigação das plantas tem também a vantagem 

de fornecer nutrientes, substituindo ou complementando outras formas de adubação. Com 
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.,-.., 
um sistema simples, de baixa tecnologia consegue-se resultados semelhantes àqueles 

obtidos por sistemas de "fertirrígação", onde os adubos são injetados na água da irrigação. 

,,,.---.. 

As plantas selecionadas para compor o sistema de aproveitamento das águas cinzas 

no Posto Surumu foram bananeira, cana-de-açúcar e açaí, plantas que são beneficiadas pela 

irrigação permanente. A "água cinza" proveniente das pias dos banheiros, chuveiros e 

tanque de lavar roupas, é conduzida por tubo de PVC até a área do plantio das mudas, que 

possui uma certa declividade que auxilia na distribuição da água por canais na superficie do 

solo. Esses canais ou regos são avaliados constantemente para evitar o acúmulo da água, 

que pode causar mau cheiro. 
,-. 
,,-.. 

As mudas de bananeiras entraram em produção no segundo semestre de 2002, sendo 

colhidos aproximadamente 05 cachos de bananas de diferentes variedades. 

,. 
4.13. HORTA ORGANICA 

,-. 

Uma das atividades paralelas .da· OFICINA DA TERRA é a manutenção de urna . 

horta orgânica implantada com o objetivo de complementar a alimentação do refeitório do 

Posto Surumu. Esta horta é localizada próximo ao viveiro de mudas e as margens do rio 

Surumu. 

r> 

A horta é um espaço importante para a prática do sistema de produção de culturas 

tradicionais corno a macaxeira, taioba, pimenta e cariru. A manutenção diária faz parte das 

tarefas de rotina do estagiário do viveiro, que desenvolve técnicas básicas da agricultura 

orgânica e princípios de permacultura, além de conhecer as características dos cultivos 

tradicionais e introduzidos. 

,--... 

Procurou-se trabalhar com culturas mais adaptadas ao clima da região tais corno 

chicória, cebolinha, tomate cereja, berinjela, espinafre, pepino, abóboras, melancia e melão. 

A produção ainda não é o suficiente para suprir toda a demanda do refeitório a ponto de 

suspender a compra de frutas e verduras em Boa Vista, mas tem dado uma boa 
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contribuição. A área de produção tem sido ampliada de acordo com o espaço e tempo 

disponível. 

Simultaneamente a ampliação dos canteiros de produção de hortaliças, estão sendo 

plantadas mudas de frutíferas como mamão, pupunha, abiu, acerola, graviola e outras, 

visando a produção de frutas a médio e longo prazo. 

FOTO 31. Horta orgânica da OFICINA DA TERRA 

4 .14. CENTRO CULTURAL 

O CENTRO CULTURAL tem como objetivo sistematizar e divulgar informações 

sobre os índios habitantes da Terra Indígena São Marcos e da flora e fauna existentes na 

região. No seu plano básico, o CENTRO CULTURAL consistirá de três casas, 

representando a arquitetura tradicional das etnias Macuxi, Taurepang e Wapixana, além de 
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um malocão de reuniões, todos feitos com materiais da região. Nas casas tradicionais serão 

expostas amostras da cultural material de cada etnia, além de informações sobre a utilização 

dos recursos naturais da região. Além das amostras, o CENTRO CULTURAL contará com 

o plantio de espécies vegetais em forma de arboreto, a partir de mudas fornecidas pelo 

viveiro da OFICINA DA TERRA. Todo o processo de implantação do CENTRO 

CULTURAL e do viveiro· de mudas está sendo documentado e fará parte dos materiais em 

exposição. Para acompanhar este material, será editado folheto com informações sobre os 

índios habitantes na região e seu patrimônio cultural. 

4 .14 .1. CENTRO t>E REUNIÕES - 11MALOCÃ011 

_,,-... 
Em conversas com as comunidades identificou-se a necessidade de montar uma 

estrutura destinada às reuniões e assembléias, com arquitetura e estilo regional, construída 

pelos próprios indígenas. As reuniões e assembléias reúnem um grande número de pessoas, 

e geralmente duram mais de um dia, sendo muitas vezes necessário improvisar alojamentos 

para todos os participantes, pois suas comunidades ficam distantes. Este Centro de 

Reuniões, em forma de malocão, conta também com um alojamento para atender à essas . 

necessidades, garantindo e incentivando a organização e integração das comunidades. 

4 .14. 2. Construção do Malocão 

O processo de construção foi organizado e coordenado pelas lideranças das 

comunidades Santa Rosa e Sorocaima II, que solicitaram voluntários em suas comunidades 

para trabalhar na construção do malocão, em regime de "mutirão". 

O processo de construção foi documentado pelos coordenadores e as atividades 

registradas em Livro de Ata, etapa por etapa, onde consta o nome de todas as pessoas que · 

colaboram com o trabalho, de uma forma ou de outra. 

A OFICINA DA TERRA deu todo apoio à construção no que diz respeito ao 

transporte, alimentação, materiais e ferramentas. Enquanto isso, além de participar com a 

mão-de-obra, as comunidades colaboram com doações de farinha, carne e outros produtos. 
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FOTO 32. Escolha do local para implantação do Centro Cultural . 

../ Retirada de madeira 

A retirada da madeira foi a etapa inicial da construção e onde se identificou a 

escassez de certas madeiras utilizadas na construção de malocas, sendo necessário um 

levantamento para identificar locais de maior ocorrência de árvores madeireiras. Espécies 

como pau-rainha, velame e darora foram as mais utilizadas para a construção da estrutura 

da maloca. 

O transporte das toras até o local da construção foi efetuado com o apoio de 

veículos da FUNAI, Programa São Marcos e de tratores das comunidades. 
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FOTO 33. Madeira retirada pela comunidade para construção da estrutura do Malocão. 

- 
FOTO 34. Vista geral da estrutura em fase final de construção. 
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./ Retirada de palha e cobertura de palha 

(' 

No dia 13/11/00 iniciou-se o trabalho de retirada de palha de buriti para cobertura 

do malocão. Conforme o saber indígena, a palha só deve ser retirada no período de três dias 

antes da lua cheia até três dias depois, e mesmo assim, só quando a lua está em posição 

baixa em relação ao horizonte. Desta forma a cobertura se conserva por muitos anos. 

Quando retiradas em outra época, as palhas estragam rapidamente devido à ação de insetos. 

Após a retirada das palhas, as mesmas devem permanecer por alguns dias secando no sol. 

A técnica de cobertura com palhas é parte da cultura tradicional dos indígenas, na 

construção de suas malocas, e de acordo com a palha utilizada (utilizam-se também palha 

de ubim ou inajá) a durabilidade deste material pode chegar a 10 anos. O trabalho de 

cobertura da maloca durou cerca de três meses, iniciando-se em dezembro de 2000 e 

terminando em março de 2001. 

·r. 

Utilizou-se cerca de 10 mil foJhas de buriti na cobertura do Malocão, retiradas na 

própria região de São· Marcos; Antes cie colocadas, as palhas foram molhadas, para facilitar 
. . . . . . ·. . . . . . . . . . . . 

o trabalho, pois assim ficam mais flexíveis. Depois de molhadas, as mesmas são 

empiJhadas umas sobre as outras e, com ajuda de uma corda com um pedaço de madeira 

amarrado na ponta, são erguidas até o alto da estrutura, para então iniciar a cobertura. As 

palhas, abertas ao meio ( em forma de "V"), são encaixadas nos ripões da estrutura, lado a 

lado. 

Esse trabalho foi vagaroso, e necessitou de um grande número de pessoas, que se 

dividiram em grupos, um para organizar as palhas e outro para encaixá-las. 
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FOTO 35. Colocação das palhas na cobertura da estrutura. 

- 
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FOTO 36. Fase de acabamento da cobertura - corte das palhas no beiral da estrutura. 
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,/ Construção de paredes de pedra 

Depois de terminada a cobertura, iniciou-se a construção das paredes do Centro de 

Reuniões, feitas de pedras. Essa etapa exigiu um maior esforço por parte da comunidade, 

na coleta das pedras e transporte com um pequeno trator. A construção das paredes de 

pedras, inicialmente foi um pouco difícil, pois não era uma técnica que os indígenas 

dominavam, mas depois de levantadas as primeiras paredes, o trabalho ficou mais rápido. 

As paredes de pedras foram limpas e envernizadas para melhor conservação e 

aparência. 

r-, 

1 
~) 

- 

FOTO 37. Colocação de pedras em caixaria de madeira para construção das paredes. 
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4.14.3. Inauguração do CENTRO MAKUNAIMI 

r- 
O Centro Makunaími encontra-se com toda infraestrutura necessária para dar 

suporte a eventos organizados pelas comunidades indígenas como reuniões, cursos e outros. 

Em anexo ao malocão de reuniões, há estruturas de apoio, contando com cozinha, banheiros 

e alojamento .. As comunidades indicam um voluntário que passa um mês morando no 

Centro, desempenhando o papel de caseiro, cuidando da infraestrutura e dos plantios de 

pomar e horta que foram iniciados pela Oficina da Terra. 

. r"' 

Foi construída uma pequena maloca para servir como refeitório, equipada com 

lavatório e armário para armazenagem de alimentos. Os sanitários foram construídos em 

pedra e cobertos de palha, para não destoar da arquitetura do restante da construção . 
,,--. 
1 

A maloca em estilo rnacuxi foi construída pelo Tuxaua da comunidade Santa Rosa, 

Valcir Peres, faltando ainda a construção de outras duas no estilo Wapixana e Taurepang. 

Construiu-se ainda um posto de saúde para atendimento de possíveis emergências. 

. ----- 

No final de junho/OI, foi feita a canalização de água de urna nascente localizada em 

urna serra próxima, a Serra da Saracura, para abastecer o Centro de Reuniões . 

A energia é proveniente de um sistema solar que distribui para todas as estruturas do 

Centro, posto de saúde, banheiros, refeitórios e alojamentos. 

A inauguração do CENTRO MAKU'NAIMÍ foi celebrada com urna grande festa de 

congraçamento que ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2002, com a presença e 

admiração de mais de mil pessoas. 

O Centro de Reuniões tem sido utilizado intensamente e já serviu de apoio para 

realização de muitos eventos corno o I FEMIR, primeiro Festival de Música Indígena de 

Roraima, organizado por membros das comunidades indígenas da região do lavrado além 

de reuniões e cursos de área da saúde, educação e do movimento das mulheres indígenas. 

A relação dos eventos realizados no Centro de Reuniões encontra-se no ANEXO 3. 
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FOTO 38. Inauguração do CENTRO MAKU'NAIMÍ 

- - 
FOTO 39. Curso de Medicina Tradicional - Aula prática no refeitório do CENTRO 

MAKU'NAIMÍ 
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5. CONCLUSÃO 

Após esta etapa de trabalho da OFICINA DA TERRA, onde foram implantados o 

Viveiro de Mudas e o CENTRO CULTURAL, pode-se fazer uma avaliação dos resultados 

obtidos neste período perante os objetivos propostos pelo projeto. 

Em relação ao viveiro de mudas, a produção das espécies propostas inicialmente 

para atender às escolas das comunidades indígenas foi satisfatória no que diz respeito à 

qualidade e quantidade das mudas produzidas. Poucos foram os problemas referentes a 

pragas e doenças no viveiro. Os tratamentos fitossanitários à base de caldas, extratos de 

plantas e outras medidas naturais se mostraram eficientes quando associados ao 

monitoramento preventivo das mudas. 

A quantidade total de mudas produzidas até 31/12/2002 foi de 10.810 mudas, de 

mais de 70 espécies, sendo distribuídas ou plantadas 8.364 mudas. A OFICINA DA 

TERRA procurou ir muito além da simples doação de mudas às comunidades indígenas. 

Ao realizar visitas a todas as comunidades, cursos sobre pequenos viveiros, palestras sobre 

meio ambiente nas escolas, e finahnente, plantios com a participação de alunos e 

professores, buscou-se informar e capacitar as comunidades. 

Algumas comunidades solicitaram mudas de determinadas espécies como o 

mamão, entre outras, para implantação de plantios em escala comercial, o que foge à 

capacidade da OFICINA DA TERRA, pois o tamanho da estrutura do viveiro teria que ser 

projetado para essa :finalidade e o atendimento a todas as comunidades, com essa mesma 

intenção, seria inviável. Como alternativa, foram realizados quatro cursos de pequenos 

viveiros, com a intenção de capacitar as comunidades para realizar sua própria produção de 

mudas. 

Quanto ao tipo de mudas produzidas, verificou-se um maior interesse por parte 

das comunidades em espécies :frutíferas. Frutíferas como coco e cupuaçu foram muito 

solicitadas pela maioria das comunidades e deverão ser priorizadas futuramente. Outras que 
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,..._ 
também foram solicitadas são: jambo, romã (para uso medicinal), figo, acerola, tucumã, e 

castanha-do-Pará. Essas espécies deverão ser priorizadas na próxima etapa de produção. 

r: 

As espécies madeireiras foram menos solicitadas, mas isso provavelmente se 

deve à localização das áreas plantadas: enquanto os plantios forem feitos nos arredores das 

moradias e áreas comunitárias como escola, igreja, etc. a escolha de árvores vai recair nas 

fruteiras. Porém, há interesse de algumas comunidades no plantio de árvores madeireiras, 

e foram iniciados alguns plantios neste sentido. Estes tipos de plantios deverão receber 

mais ênfase nas próximas etapas de visitas às comunidades, a partir da avaliação das 

espécies empregadas e da coleta de sementes das espécies de maior interesse. A instalação 

dos três módulos pilotos de sistemas agroflorestais (SAFs) também permitirá uma 

discussão maior sobre os plantios de árvores para fins madeireiros, além de servir na 

avaliação inicial do desempenho de várias espécies nativas. 

A produção de mudas de essências florestais nativas deverá continuar, visto que a 

produção atual contemplou só uma pequena parte das espécies que são de interesse na 

região. As características de germinação e comportamento no viveiro de muitas dessas 

espécies são pouco conhecidas, e a OFICINA DA TERRA poderá ter um papel importante 

ao gerar informações sobre elas. O repasse deste conhecimento, via cursos e reuniões 

poderá ser importante subsídio às comunidades, na medida que desenvolvem atividades de 

plantio de árvores. 

r> 

r: 

O plantio de áreas degradadas com espécies de interesse da comunidade, além de 

fornecer informações de natureza técnica, também poderá abrir o leque de oportunidades do 

uso de espécies nativas em plantios. As informações geradas a partir dos plantios pilotos 

poderão servir de embasamento para futuros trabalhos com recuperação de áreas 

degradadas, seja pela ELETRONORTE, outras empresas, ou pela própria comunidade. 

Os trabalhos de construção do CENTRO CULTURAL estão concluídos, e o sistema 

de organização das lideranças continua na determinação de zelar pela conservação do que 

vem a ser um símbolo da conquista da dignidade e da terra indígena, comemorada com a 
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saída do último posseiro, com membros das comunidades se revezando para permanecer 

por um período de um mês no Centro. 

A OFICINA DA TERRA possui muitas atividades ainda em andamento, 

necessitando de continuidade para uma melhor avaliação. Porém, o plantio de mudas nas 

comunidades, os estudos de recuperação de áreas degradadas, a implantação de sistemas 

agro:florestais, e a participação dos representantes indígenas nas atividades do viveiro de 

mudas são indicadores dos resultados positivos obtidos até então. 
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ANEXOS 

1. ESCALA DE REPRESENTANTES INDÍGENAS NO VIVEIRO 

2. FICHAS DE CONTROLE DE ENTREGA DE MUDAS 

3. EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE REUNIÕES 
MAKU'NAIMI NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2002 
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ANEXO 1: Escala de representantes indígenas para acompanhamento das atividades do 

viveiro de mudas da OFICINA DA TERRA - Ano 2000/2001 

,-, 

ANO 2000 
MÊS NOME COMUNIDADE 

NOVEMBRO João Inácio da Silva Vista Alegre 
DEZEMBRO Va/denildo Simão de lima Sabiá 

AN02001 
JANEIRO Paulo Pereira da Silva Curicaca 
FEVEREIRO Reinaldo Manduca Simp/ício Bala 
MARÇO Mário dos Santos Nova Jerusalém 
ABRIL lídio Peres de lima Perdiz 
MAIO Abraão Ramos dos Santos Milho 
JUNHO Geronildo lima dos Santos Sorocaima II 
JULHO Jair Mariano Peres Mel 
AGOSTO Thiaao Maqa/hães Moraes Lago Grande 
SETEMBRO De/fino Caetano Magalhães Ilha 
OUTUBRO Cleto Costa SamãI 
NOVEMBRO Cícero João Peres Anaro 
DEZEMBRO Fernando Clementina Greqório Pato 

AN02002 
JANEIRO Valdir Maqa/hães Santa Rosa 
FEVEREIRO C/odomir Mota Cunha Ilha 
MARÇO Júlio da Silva Nova Esperança 
ABRIL Daniel de Souza Soares Mauixi 
MAIO lourivaldo Pereira Roça 
JUNHO A dei/do Pimentel Tigre 
JULHO Onésio Mafra Campo Alegre 
AGOSTO Teotônio Costa Xiriri 
SETEMBRO Aldecinélio da Silva Mota Darora 
OUTIJBRO léo Ramón H. Marques Boca da Mata 
NOVEMBRO Roberto Ribeiro Novo Samã 
DEZEMBRO Evanderson S. de Oliveira Lagoa 

- 
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CONTROLE DE ENTREGA DE MUDAS 
ANO 2002 

COMUNIDADE: 

PLANTIO , 
QUANTIDADE Quem recebeu? DATA ESPECIES LOCAL DO 

SIM NÃO PLANTIO . 
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ANEXO 3: Eventos realizados no Centro de Reuniões Makunaimi no segundo 
semestre de 2002 

MÊS DESCRIÇÃO PERÍODO 

I FElvllR- Festival de Música Indígena de Roraima 07-08/07 
JULHO 

Avaliação Equipe de Saúde da Prefeitura e Planejamento de 28/07 

Trabalho 

AGOSTO Curso de Medicina Tradicional Indígena 01-04/08 

Curso de Medicina Tradicional Indígena 09-10/09 
SETEMBRO Curso de Microscopia 09-14/09 

Seminário Saúde das Mulheres - Tema: Alcoolismo 14/09 

Avaliação dos Médicos 06/11 
NOVEMBRO Encontro Evangélico 09-10/11 

Reunião da OlvllR - Organização das Mulheres Indígenas de 21-23/11 

Roraima 

Curso Básico para formação de Agentes de Saúde Indígena 19/11 02/12 
DEZEMBRO Oficina dos Professores da Terra Indígena São Marcos 11/12 


