
r 

,, 

/ WSTITUTOSCC~T~ 
Dali I , ..... ·-· I 
Cod. ~:t1)1l)(fip-7j--q ~ 

'· ___,,, 

f j 
\./ 

HINISTéRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAC~O NACIONAL DO ÍNDIO 

ADMINISTRAC~O REGIONAL DE BEL'M 
DIVISÃO FUNDIÁRIA 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

i.F'eríodo 16.07.93 a 04.08.93 

e.Objetivo 
14.07.93 
finalidade 
procederem 
Koatinemo 

Atendendo Ordem de Serviçb NQ 083/93/ADRBEL 
d e s l (J quei ··m€ ao f-'iun i e :Íp io de A lt ami n1/Pa, com 
de orientar o Chefe do PIN e a comunidade indígena 
abertura de picada provisdria no limite norte da 

,:1. 

a 
AI 

3.Cronograma de Viagem/Trabalho de campo realizado. 

16.07 - Saída de Belim as 21:00 hs chegando em Altamira as 22:00 
hs. 

17.07- Desloquei-me para a Casa do indio e sede da ADR, onde 
verificamos os mantimentos ji comprados para a realiza;io da 
viagem, em seguida junto com o Administrador Regional fomos ati a 
empresa que alugara um aparelho GPS que seria utilizado para 
auxiliar a identifica;io dos limites, quando fomos informados de 
que o citado aparelho somente estaria a disposi~io da FUNAI na 
segunda -feira. 

18.07- Permaneci em Altamira aguardando o equipamento. 

19 .. 07- Fomos informados de que o equipamento chegaria no dia 
seguinte. 

20.07- Com o equipamento em mias saimos as 14:30 hs de Altamira 
para a AI Koatinemo, acompanhava-me o Chefe do PIN, servidor 
Manoel Lucas. Subimos o Ric Xinguem voadeira ati a ccnfluincia 
com o lg. Lages onde pernoitamos para aguardar as índios que 
viriam da aldeia participar da abertura da picada. 
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21.07- Os índios chegaram somente as 15:00 hs em numero de 5, 
contingente insuficiênte para ajudar a Le va r <l c ar s a e na 
abertura da picada, mesmo ante as dificuldades prosseguimos a 
viagem seguindo a margem esquerda do Ig. Lages at~ um primeiro 
acampamento à aproximadamente 2 Km do Rio Xingu onde pernoitamos. 

22.07- Desde a ccnfluencia do Rio Xingu com o Ig. Lages vinhamas 
abrindo uma picada com aproximadamente 2,5 Mts de largura, ao 
chegarmos a 3Km do Xingu encontramos uma estrada feita por 
madeireiros que daquele ponto seguia margeando o Ig. Lages. 
Segundo o Chefe do PIN a estrada tinha seu inicio em um porto 
localizado a margem do Xingu, para onde sio levadas as toras de 
mogno aguardando o periodo das chuvas para decerem pelo rio ati 
Altamira. Com a ajuda do GPS determinei as coordenadas de local 
plotando em mapa e retornamos para o acampamento ( Ver croquis). 

23.07- Realizamos a mudan,a cio acampamento. 
retomamos a estrada at~ encontrarmos um 
Ig.Lages onde pernoitamos. 

Seguindo pela picada 
pedral no meio do 

24.07- Nesse dia tris indios retornaram para a aldeia para 
deixarem o barco ( reboque). Para nio ficar sem atividades 
devido a auslncia dos índios resolvi fazer um reconhecimento e, 
juntamente com o Chefe do PIN seguimos pela estrada aberta pela 
madeireira. Na caminhada encontramos quatro tratores abandonados 
e proximo ao Ig. Limoeiro constatamos que a estrada cortava o ig. 
Lages e adentrava em 400 metros na ~rea indígena. Segundo o Chefe 
do PIN a dias atr,s os índios sairam para fiscalizar o limite 
quando depararam-se com uma turma de homens que trabalhavam na 
localiza~ão e derrubada de mogno, sob o comando do Sr. Wilson que 
retira a madeira para a Empresa IHPAR. Foram conferidas 52 
arvores ji derrubadas e aproximadamente 400 marcadas para 
derrubar. Os índios expulsaram os invasores e parali2aram as 
atividades da madeireira. ( Ver Croquis de localiza~io >. 

25.07- Com o retorno dos índios apEnas ~s 16:00 hs ficamos este 
dia com as atividades paralisadas. 

26.07- Fizemos nova mudan,a de acampamento para o local onde foi 
aberta a estrada no interior da reserva, mais exatamente na 
confluincia do Ig. Lages com o Limoeiro e prosseguimos na 
abertura da picada at~ encontrarmos uma acampamento antigo dos 
índios onde prenoitamos. 
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27.07- Hudan,a de acampamento com prosseguimento de abertura da 
picada. 

28.07- Hudan,a de acampamento com prosseguimento de abertura da 
picada margeando o lg. lages. Durante o trabalho localizamos uma 
clareira onde certamente seria jogado por avilo rancho para a 
manutenção do pessoal da madeireira. 

29.07- Continuamos na abertura da picada ati a cabeceira do Ig. 
Lages por volta das 12:00 hs. Apds determinar as coordenadas 
geograficas e fazer a plotagem no mapa, verifiquei que o local 
nlo concidia com o descrito no memorial descritivo de 
identificai5D da área, certamente o memorial n5o estava correto, 
mesmo assi1n para ter maior certeza retornei aproKimadamente 4 Km 
acompanhado dos índios Apebu Assurini, Mucuranaka Assurini e 
Tivandeme Arara margeando o lg. Lages. Chegando na confluincia do 
limite apresentado pelo memorial descritivo, percorremos o 
Igarapci e comprovamos que era apenas um pequeno bra~a formador do 
lages, a cabeceira verdadeira localizava-se onde haviamas 
acampado < Verificar croquis) 

30.07- Apartir da cabeceira do lg. Lages com uma b~ssola 
determinei um azimute magnitico de aproximadamente 107 Q ( Ver 
Croquis ) e continuamos com a abertura da picada rumo ao Marco 
03 localizado na cabeceira de Igarapi sem denomina~ão na margem 
esquerda do Rio Ituna. 

31.07- Continuamos com a ab€rtura da picada encontrando grande 
dificuldade devido atravessarmos serras com pedras muito altas e 
nào haver agu~ para consumo nas proximidades. 

01.0f- Tentei manter contato com o Administrador Regional em 
Altamira pois precisava de uma garantia oficial para permanecer 
na irea. Minha Ordem de Servi~o tinha prazo at~ o dia 03/08 e 
~stava ji de fdrias marcadas e assinada5 para o dia 05/08.Como 
agravante o rancho j~ estava terminando. Nio consegui fazer 
contato com a ADR, estes fatores e o fato de que ainda faltava 
muito para terminar o trecho previsto pela ADR. Altamira 
determinaram nosso retorno no dia seguinte. 

02.08 - Caminhamos durante todo o dia chegando ao entardecer na 
beira do Rio Xingu. 
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03.0g- Viaj<--lmos de voade í r a pelo Xingu chegando em Altamira as 
12:00 hs. 

04.0B·- Retornei para Belém as 10:í.~0 Hs . 

CONCLUS5ES E SUGEST5ES 

i. Apesar dos contratempos enfrentados como agu~rdar por tris 
dias a chegada do equipamento,espera pelos índios e quantidade 
insuficilnte de pessoas para abrir a picada e carregar rancho e 
equipamentos o que acabaram por redundar em termos poucos dias de 
fato trabalhados acreditamos que foi possivel, alem de definir os 
limites verificar "in loco" a s í t uac âo das estradas de 
madeireiras. 

2. A medida tomada pela ADR. Altamira, no nosso entendimento, 
ocorreu em tempo habil pois caso tal trabalho não fosse realizado 
agora teriamas de certo a estrada bem mais no interior da reserva 
e uma maior quantidade de mogno roubada dos índios assurini. 

3. Com a abertura da picada de 2,5 mtm, mesmo que 
provisorio ser~ passive] ao$ Assurini e servidores 
exercerem uma fiscaliza,lo mais segura na irea. 

em carater 
da FUNAI 

4. Como se observa me mapa, devido os problemas ji relatados 
impossivel concluir o servi,o, entretanto sua conclusio i 
grande importincia e deverá se realizar ainda este ano, bem 
a manuten,io com limpezas da picada provisória. 

foi 
de 

como 

5. Ante a aprovação da drea Indigena Koatinemo pelo Ministro da 
Justiça entendo que a scluçio mais duradoura para o problema seri 
a demarca~io efetiva da área dentro dos critérios pré 
estabelecidos pela FUNAI. 

6. O aparelho alugado pela ADR. Altamira, um GPS portitil foi de 
fundamental importancia para o avan,o dos trabalhos de campo, 
posso afirmar que, com um equipamento convencional demorariamos o 
dobro do tempo para realizar o que realizamos. ~ lamentável que 
nem em Bel~m , nem em Altamira ou outras ADRs da rEgilo norte 
possamos contar com tais equipamentos que de certo diminuiriam 
gastos com a economia de tempo. 
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Finalmente r~gistro a efetiva participa,io dos índios Assurini do 
Koatinemo que mesmo ante todas as dificuldades enfrentadas nlo 
mediram esfor~os para ajudar a equipe e dsmonstram ainda grande 
interesse e fiscalizar suas terras e preservar seu meio ambiente. 

d o que tinhamas a relatar. 

Belém, 25 de ag8sto de 1993 

.. 
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