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Objetiva criar mecanismos eficientes de proteção e fiscalização dos 
1300. quilômetros de fronteiras do Parque do Xingu; orientar R r~h~c;iio entre 
índios e não índios e; estabelecer medidas preventivas para a manutenção do 
equilíbrio ecológico e salvaguarda dos recursos naturais. 

A principal característica deste Projeto é ser coordenado e 
desenvolvido pelos próprios índios. . O responsável pela apresentação, 
coordenação e desenvolvimento do Projeto é o Senhor Megaron Txucarramãe, 
administrador do PIX e vice-presidente do Conselho Administrativo da FMV. A 
implantação dos postos e fiscalização dos limites também é realizada pelos 
índios que, contratados pela FUNAI , assumiram o cargo de chefe de posto de 
vigilância. 

Sua versão inicial foi apresentada a FM V em janeiro de 19() 1 e 
consistia de duas atividades principais a saber : primeiramente a construção fisii:.a 
de 8 postos de vigilância; a serem localizados nos p0ntos onde os formadores do 
rio Xingu adentram o Parque, e sua estruturação com os equipamentos 
necessários, basicamente barcos, motores e rádio-transmissores. Previa-se 
desenvolver conjuntamente com os postos, uma experiência-piloto de 
Perenização das linhas secas dos limites do Parque, através do plantio de árvores 
sinalizadoras, p~ra tanto foram orçados recursos para a construçào de viveiros 
para a produção de mudas em cada 1Lm dos postos de vigilância. A segunda 
atividade prevista no projeto, versava sobre a formação de um banco de dados 
sobre fronteiras e experimento modelo de monitoração por foto de satélites do 
Parque do Xingu, atividade proposta pelo Centro Ecumênico de documentação e 
Informação ( CEDI ). 

Da versão inicial, a RFFI aprovou numa primeira etapa a liberação 
de recursos para a execução de metade das atividades previstas, ou seja , a 
construção e estruturação de 4 postos de vigilância bem como a construção dos 
respectivos viveiros de plantas. A segunda atividade, referente a formação do 
banco de dados, recebeu parecer favorável da RFFI sendo encaminhada para a 
Rainforest da Noruega ( NRFF )que se dispôs a captar fundos para o Projeto. 
Em janeiro de 1993, a NRFF confirmou-nos a aprovação de 80°/o dos recursos 
necessários para a implantação do banco de dados. De posse desta informação, a 
FMV contactou o CEDI para desencadear este Projeto. 

Em dezembro de 1992, encerraram-se os recursos previstos p~Ia a 
primeira etapa de implantação dos postos de vigilância e perenização das linhas 
secas das fronteiras do PLX., sendo que o Conselho Administrativo da FMV em 
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sua reumao de 10/021 PN3 de1<:1 minou a(, Project neve loper fl élcio Souza que 
realiza-se conjuntamente com o coordenador do referido Projeto. o Conselheiro 
Megaron Txucarramãe, uma avaliação dos resultados obtidos com esta primeira 
etapa, bem como elaborar uma proposta para a segunda etapa . 

IMPIANTílÇÃO DOS POSTOS ot: vian.sso» (P!V)- 
PR!MFIRA FTAPA: 

Os postos objetivam principalmente o contro1e das invasões por 
via fluvial de pescadores, caçadores e outros , e assinalar a presença permanente 
dos índios nestes pontos, para que possam acompanhar a expansão das frentes 
de ocupação de cada região. 

A primeira etapa consistiu na construção de quatro postos 
localizados em pontos próximos às fronteiras, às margens dos rios Arrai as 
.Steinen, Kurisevo e Batovi, afluentes do rio Xingu, Neste período. a maior parte 
do tempo dos chefes de posto foi dedicada a implantação do próprio posto, sendo 
esta uma atividade bastante trabalhosa pois primeiramente foi preciso realizarem 
a abertura de uma clareira na floresta para a casa e plantio de suas roças de 
manutenção: e em seguida a instalação da infra-estrutura da casa de moradia e 
vigilância. Os materiais ( telhas, tábuas, cimento, etc ) foram transportados pela, 
lancha Kaytuka da FMV, e devido a distância e dificil navegabilidade destes 
pequenos rios, este transporte limitou-se ao período das chuvas quando os 
mesmos se encontram em sua vazão máxima. 

Uma visita de avaliação aos PIVs foi realizada pelo Project 
developer Hélcio Souza . Na oportunidade, foi possível conhecer a realidade dos 
Postos do Rio Arraias e Steinen, chefiados pelos índios Paiê Kayabi e Kaniko 
Suya , respectivamente, e verificar que os citados postos encontram-se 
construídos e em pleno funcionamento. Os Postos do rio Kurisevo e Batovi 
foram visitados pelo Coordenador do Projeto, Senhor Megaron Txucarramãe, e 
segundo informações do mesmo o PIV Kurisevo encontra-se concluído e em 
pleno funcionamento, Somente o PIV Batovi encontra-se parcialmente 
implantado devido principalmente a problemas de transporte de material, pois 
este posto encontra-se bastante distante , e o rio Batovi é de difícil navegação 
mesmo nos periodos de cheia.. sendo que está prevista a sua conclusão na 
próxima estação chuvosa. 

Uma característica que os postos vêm assumindo, além de sua 
função de segurança contra as invasões do Parque, é a de se tornarem pontos de 
apoio para as aldeias mais próximas , inclusive em suas incursões às cidades 
vizinhas na busca dos produtos manufaturados que fazem parte das novas 
necessidades de contato. Esta característica acaba assumindo importância, na 
medida em que os postos passam a exercer um verdadeiro "poder tampão ", ao 



penrunr que os índios ao se deslocarem às cidades tenham nos postos , uma 
segurança e uma autoridade indígena a quem recorrer. Assim eles deixam de 
ficar a mercê somente dos poderes locais, geralmente voltados a lhes espoliar. 

Uma primeira constatação das dificuldades vividas pelos chefes de 
posto refere-se ao relativo isolamento e abandono vivido pelos mesmos. Os 
PIVs. na sua maioria, encontram-se distantes dos principais postos indígenas 
onde há um relativo apoio administrativo e de saúde. O único acesso dos PIVs 
aos postos indígenas é fluvial exigindo pelo menos um dia de viagem de barco. 
A falta de combustível para uma mobilidade mínima é a principal reclamação 
feita pelos Chefes. Quase sempre a cota de combustível que recebem da FUNJ\ 1 
é suficiente apenas para garantir eventuais deslocamentos em casos de 
emergência da própria família, ficando a fiscalização dos limites, mesmo os mais 
próximos relativamente prejudicada. 

A maioria dos chefes de posto não receberam um treinamento 
capaz de lhes fornecer as informações básicas para um eficiente exercício da 
função. Falta-lhes inclusive as orientações de como proceder quando encontram 
invasores dentro da área. Uma de suas maiores reclamações diz respeito 
justamente a necessidade que sentem em terem uma portaria legal, que lhes 
dê autoridade para o exercício da fiscalização, principalmente a legalização de 
multas e direito a apreensão de armas e materiais de pesca dos invasores. 

Os postos de vigilância foram construídos para permitir o controle 
das invasões por via fluvial a partir dos rios que adentram ao Parque, Esta 
primeira fase demostrou que , mesmo com algumas deficiências iniciais este 
objetivo vem sendo cumprido. No entanto, um dos principais problemas na 
proteção do PIX, a ser resolvido diz respeito a proteção das extensas linhas 
secas dos limites, tomando-se necessário a adoção de soluções concretas e 
viáveis. 

PERENIZAÇÃO DAS LINHAS SECAS DE FRONTEIRAS 

A maior parte dos limites é constituído por centenas de quilômetros 
de linhas secas( aproximadamente 1300 Km ) , temporariamente visíveis 
através das picadas demarcatórias. A vizinhança é constituída basicamente por 
fazendas de pecuárias , projetos de colonização e exploração madeireira. As 
únicas formas de investigação de possíveis invasões nestas áreas é através de 
sobrevôos ou expedições a pé, acompanhando as picadas. Nos últimos anos , 
nenhuma das duas estratégias foi realizada devido principalmente a falta de 
recursos. Tal fato, em última análise , evidencia o desconhecimento da real 
situação dos recursos naturais do PIX. nestas extensas faixas de fronteiras. 
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Urna parte do Projeto Fronteiras, apresentado pela FMV à gFFI, 
vem justamente ao encontro da busca de alternativas ao problema da segurança 
das linhas secas . Uma das alternativas preconizadas pelo Projeto é o plantio de 
plantas sinalizadoras ( árvores com textura e floração diferenciadas da floresta 
nativa ) no percurso das picadas demarcatórias , visando principalmente 
viabilizar a perenização vegetativa das mesmas , evitando assim as periódicas e 
caras reaberturas de picada. Tem também a função de permitir a visualização 
aérea, permitindo o controle de possíveis invasões. 

Inicialmente, pretendia-se desenvolver uma primeira fase de 
plantio das árvores sinalizadoras nos limites, esta fase envolvia a formação de 
viveiros de mudas em alguns postos de vigilância. Este objetivo foi cumprido 
parcialmente devido a uma série de problemas: a maior parte do tempo dos 
chefes de posto foi dedicado a construção de estrutura física mínima de cada 
PIV. Por outro lado, há nm desconhecimento dos chefes de PIV. da importância 
da referida atividade dentro da estratégia maior de proteção dos limites. Uma 
exceção é o chefe Paiê Kayabi que inclusive realizou um curso sobre produção de 
mudas de plantas nativas no Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados em 
Brasília. Também existem muitas dúvidas técnicas, principalmente a nível da 
dinâmica da regeneração natural da floresta nas picadas, bem como das espécies 
que melhor se adaptarão nestes microecossistemas de forma a cumprir com a 
função exigida. 

A nível concreto foi construído um viveiro julgado adequado no P.I. 
Pavuru, pelo Eng. Agrônomo César Destro; técnico do Parque. No mesmo estão 
sendo realizadas pesquisas experimentais da adaptação de algumas espécies 
vegetais potenciais a serem utilizadas. A nível dos PIVs., realizou-se, quando da 
visita do Project Deve1oper Hélcio Souza ao PIV. Steinen, um trabalho 
demostrativo de produção de mudas, oportunidade em que se iniciou o viveiro 
do respectivo posto. 

A experiência de perenização das picadas demarcatórias , pelo seu 
pioneirismo, avançou lentamente a nível de implementação prática, mas 
apresentou um saldo positivo a nível de conclusões teóricas que provocará uma 
nova dinâmica para a próxima etapa do Projeto. Como já foi citado 
anteriormente, houve e ainda há, muitas dúvidas técnicas. Na busca da solução 
destas, a FMV desencadeou um amplo processo de debate com algumas 
instituições de pesquisa em silvicultura tropical brasileira , entre as quais 
citamos a Rede Brasileira Agroflorestal (REBRAF); Departamento de Botânica 
da Universidade Federal de Santa Catarina ; Departamento de Silvicultura 
Tropical da Escola Superior de Agricultura Luis de Queiróz de Piracicaba.Sf", o 
Viveiro Pau Brasília .de Brasília; entre outras. O resultado mais imediato da 
experiência prática anterior e do debate teórico , é que a próxima etapa do . 
Projeto Fronteiras no que tange a atividade de perenização das linhas secas, 
deverá , desencadear novas atividades, além dos viveiros, na perspectiva de 
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resultados mais concretos e viáveis. Estas atividades serão melhor descrita, em 
adendo ao Projeto que será apresentado. 

NOVA ETAPA: 

A partir da avaliação realizada , sugerimos a RFFI a aprovação da 
segunda etapa do Projeto Fronteiras do Parque do Xingu. Propomos também que 
se incorpore a esta etapa , algumas novas atividades, de custo relativamente 
baixo, mas que levarão a uma maior eficiência e eficácia do Projeto como um 
todo. Estas novas atividades estão descritas em adendo ao Projeto Fronteiras que 

"' serão apresentado na reunião dos Trustees do dia 24 e 25 de fevereiro de 1993. 
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