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JI lNISTtRJO DO INRRIOR 

Flllldeçlo Nacional dD lndlo 
Adrnlnletraçlo ll•1lortel ff Macapl 

t 

1NSTITUTO SCX::nAF.JHtt~JT~ 
i .._,/ Dáwi __ 1 , _ . 

Cod. 4? :D D <P .<1) t 35 ~ 
0.1 na 020/89/~o 

Macap&-AP t 28 de Abril de 1989 

Do t Sr. Administrador Reg:l.onal. da FUNAI, em Ma.capá 
Aoa Ilm.11. sr. Superintendente Reg. da FUrTAI - 41 SUER 
Aasuntot Encmn1nha RelatcSrio oom mapa e eugeetão (FAZ) 

Senhor Superintendente, 

Bncsminham.os à v.s•., 
para conheoimento1 o" ltelatcSrio de Viagem aos limites Sul/Leste 
4a Jrea ~gena Rio P&'N 4e Leste ê 4rea de atiVidade da em.presas 
W neração TrMsamaa8niaa (MTA) •, do *1.tt. Teo. Indigenista Jusce - 1ino A. do Oanuo ::eeeaa, Ob.e~e do PIN Pururé. R~erido :lndigenista, 
realisou a viagem no penodo1 29/03 à OJ/04/89, em compa$.ia dos 
:Cndios1 Iturinã, Od, d.pota• Enebl, todos do PIN Apal~t at&m 
doa :índios do :PIN PuruN1 .Amatojâ. e Missico (Servidor da FUNAI), 
Conforme nos foi possível depreender do referido n Relat6rio "• ! 
tualmente os trabalhos 4a mineradora MTA ocorrem. fora 4a AI, Peru 
de Leste1 locslimendo-se a mesma entre o rio Mopeou (Limite sul 
da l.rea Ind!gena) e o iga:rap& Gavilo (afluente da margem esquerda 
do Mopeou mas situado fora da Area Ind:{gena.), mais " preeieamente 
:tazendo limites com. os »ontos1 12 de Coordenadas Geográficas a.prg, 
:dmaclast 001130• 5011 'R e ,31152100" Yfgrf e 13 de Coordenadas Geogr!: 
ficas aproJdmadass 00121100" 11 e 53a5a '20" Wg, limite Leste da 
AI. Partt de Leste "• No entanto, pelas 1nfomaç8es prestadas por 
funcionários da MTA ao servidor da FUNAI, a referida mineradora 
pareoe considerar oomo eua &rea de ativide4es, uma pm-te da. AI. 
Pa:N de Lesta delimita.da pelo rio Mopeou, conforme assinalado no 
mapa a.nexo pelo servidor .Tueoelino. Devido ao exposto e também 
porque em 3unho estaremos recabendo visita doa T,onicos do CJTI 
que realimarão o reeetu4o da AI Peru de Leste• ocasião em que t!. 
remos que ter pllnO: .c,onhaoimento 4a área para subeidiannoa seus 
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t~alhos I tJU89rimoo a T .s• •, o · seguinto1 
1• - r..evontemento, ~to ao DlTPM 4o na1&n, da eituaQlo da minoro.d.2. 

rn ?4TA quantos Requerimentos po:ra reallmaçlo de pesquisas m&. 
nera.1.a, b.TB:t"a. para :tunoion:amento oom &rea oedida em ha, eto1 

a• - l'lotegeD\, J)ll.Oa tCcmiooa do :oru, no nosoo mapa ampliado da AI 
Po:r:u 4e Leste, 4a atual 1ooalira&Qlo 4a MTA, bem como do eu.a 
hea requeri.4a ~o ao mtPrl para wr:ltioaglo quanto à pena. 
traçlo 4a meama ea territ&rio ind!gona.1 

31 • LooBlimaçlo 4o esorit&rio 4a m.1.neradorn, em Bel•• acionomen 
to 4M mo414aa pertinentes h resoltic;lo 4o problema, OMO rof!, 
r14a 8l!IPX'GS& tenha :requerido torra dentZ'O 4a AI.• Poru de LeJ. 

te. 

41 • Remeua a esta ADtt, e ao PIN Purur&, doe 4ados lemntndos, 
mapas plotaa.oa, tnoluaive 4o mapa que BGB\1e anexo a este 4oC!l 
Jl(Ulto, a.tlm â imttw.r;Sea que se ti0erem neoeeeár.100 ao PD1 a 
Sede A.DR.; eobre o eaaunto. 

Atenoioaamente • 
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MJNISTêRlO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACJONAL DO (NDIO 
-PUNAI- 

Relatório de ViQcem aoa 1imitee Sul/Le~ 

te da Área Indígena Rio Po.ru de Lente e 

área de atividades da empresa de Miner.! 

tão Traneaaa~onica (MTA), realiz~d& en 

tre os dias 29/03 à.03/04/89. Acompanha •.. 
. do do servidor Micico Waimpi e doe Ín-- 

dioe Iturina, onã, ~ãpota, Enehi e Tore 

todos da aldeia Apalai e Amãtoja Apulai 

da aldeia Itapalcy. 

No dia 29/03 partimos da aldeia Suieuimy para aldeia Itapel,: r ' 

com a finalilade de levarmos na missão o Índio Amãtoja Apalai que con 

hece muito bem a re~ião e coletarmos maiores info.rmo.9Ões sobre a rucDmo. 

Dia 30/03, partimos com destino ao antigo entreposto de11ba.l:.i.l.r.!,1 

roa", cha.mado"Anatum", hoje utilizado pelo Sr. Amando, residente na' 

cidade de Santarem, como posto de aba~tecimento dos earimpos denomina 

dos "Limão" e"CarocaJ.11, explorados pelo mesmo. 

O Sr. Armando costuma fazer cerca. de quatro vôoo semanuí.o e_ re 

gião, abastecendo oa referidos garimpoo de víveres e materiai8. 

Segundo informações coletadas na área os garimpos exploradoo P.2 

lo Sro Armando, somente são tolerudoo pe La eínpre aa MTA, d ov íüo o 111~,~·r:lo 

também transportar víveres e materiais para a referida enrpr-e ea , 'ltF' 

e onsidera como" área de sua propriedacle." , os locais onde e a tEío iI1:::1 t:., . .L:· ... 1 

dos os garimpos. 
.,.... d Encontramos na regiao, instula os em pequeno porto, na murcc:i' 

esquerda do Rio Paru de Leste; três famílias indígenas elo J:IN ApnLd,' 

que segundo suas informações, medianta o pagamento de NCJ$ 3,00 por vjn 

gem , pr-aatam servitos para o Sr. Armando, transportando v í ve r-eu e ma 

teriais, em dois pequenos motores de 4 Hp., do Anatum para este porLu' 
, , , , 

e de la, de oanoaa, atrav~a de bra9os do rio e igarapes, para a :.:.r~~' 

de atividades doa referidoa ~arimpos. 
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No dia 31/03, partimos para conhecer o.lguno antigos a.ldear;Hrn l.oo 

que ficaram de fora da área delimitada. em 1985; Tutapyny (Puu.n ta.1JY) ,Xi 

marieuku, Surirupanp e SaÚpa(cuja pr~ximidade fica localizada a caoa • 

do Índio Saporiny). Segundo os Índios ac~mpanhantee, oa limitea deve- 

riam ser estendidos até a ilha de SaÚpa, aldeia Tutapyny, o que vem de 

encontro às reinvindica9Ões de diversas lideran9as Waianã-Apal.ai que' 

questionam os atuais limites estabelecidos. 

No dia 01/04, partimos do Ana.tum, com destino à área de atu.1.1.tão 

da empresa MTA, -primeiramente seguindo um igarapé chamado"Carocal~' que 

despeja suas áJU,as já poluidas pela. atividade sa,rimpeira, no rio Paru' 

de Leste, .Posteriormente chegamos num antiso aldeamento ch~ado°Caro-• 
cal Pano", ·daí ae&Uindo por uma trilha einuoea na mata, sempre margean - 
do o referido igarapé e outro sem denominaião, no sentido noroeato, e 

posteriormente nordeste em dire9ão limite leste da área indígena, cer 

ca d!' 01/08 Xm ele caminhada, cheeamo.o ao novo campo de pouao da cnprc 

ea e da( mais 02 :tm. de caminhada por uma estrada da empresa; chegamos' 

aos alojamentos, escritorio administrativo, oficinaa e dépositoo, ~ue - .. foram as unicao ~eaa que tivemoo aceaao. 
. , 
A area de atividadee da empreaa esta localizada entro o Ilia Ho- 

pecu e o 1iarapé Gavião, maia precisamente fa~endo limite com oo pon-1 

tos J.2 de coo.rdenadaa &oo&raficaa aproximadas: OOR 30' 50'' N o 5 312 52 • 00" 

W&r. e 13 de coordenadas geogra.ficg,a aproxim.u.dao: 00221'00" l~ o 531;258• 

20"W~, limite leste do mapa de delimita9ão da área indígena Par-u do ' 

Leste. 

De acordo com infonnatõea coletadaa entre oe empregadoo da MTA' 

e não checadas, estão sondo instaladas maquinas de mincraião no igara 

pé Gavião, bra90 do rio Mopeou e estão sendo rea.lizadaa aondagons no• 

referido rio para posterior inotalação maquinário. _Através de um mapa' 

retirado da própria empresa MTA (vide folha NA/NB-22 - Macapá anexo),' 

podemos constatar que a empresa considera c omov sua'' área de atividades 
, , 

uma parte da area ind1gena no rio Mopecu. 

Atualmente segundo informaçõe~, a empresa encontra-se e cm cua.s ' 
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atividades mineradoras paralizadaa devido a fal.ta de combustivel quo • 

transportado pro via aerea se torna bastante oneroso para os custon de 

produção, segundo essas-mesmas fontes a empresa eata abrindo o igurapé 

doa Patos no sentido de torna:i..o navegavel ·no inverno, para efetuar o' 

transporte de combustivel via fluvial deode de Monte Dourado. 

Não conseguimos verificar a e.xiatencia de nenhuma estradn no scn- 
, ' , tido_ da area ind1gena, mas o mapa anexo mostra muito clarwnontc a areu 

que empresa considera como sua área de atividades exploratÓriao. 

·A presen9a de um oatenaivo esquema de segurança, com varios ho-' 

mens armados com espingardas calibre 12·, impediu observações maí e oua.!! 
das na área de atividades da empresa, que conta atualmente com ca~ca' 

. , 
de 500 empregados na area, em sua grande maioria homens, o que nos cau .•.. 
sa p~eocUlpagões,deviüo ao grande contato entre os Índios e os empre~ 

doa da empresa e ao fato narrado por um dos tndios que nos acompunhu~a 

sobre uma suposta tentativa de sedugão para relações homossexuais,fei 

ta por um dos empregados da empresa. 

Para finalizar, acrescentamos a v.s1º a uraente necessidade de a 

celeração do processo demarcatprio da área paz·a definição !Ístca dos' 

limites e barrar qualquer penetração_da referida emprosa, tendo em vi~ 

ta o fato de que a atividade garimpeira é impreviaivel em seu processo 

de e.xpa.nsio, que somente acompanha a·existencia ou não do vuiou nurife 

ros promissores. 

Sem maia para relatar; subooi:xevemoe: 

Atenciosamente 

/ 

1,,, . ./Juacelino A. do Carmo Dessa 
, 

Indigeniata - PIN Pu.rura 
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