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PLANO EMERGENCIAL DE VIGILÂNCIA - RODOVIA TRANSAMAZÔNICA 
TERRAS INDÍGENAS ARARA e CACHOEIRA SECA/IRIRI 

BREVE HISTÓRICO 

A Terra Indígena Arara, demarcada em 1.990 tem uma superfície de 274.10 
há, tendo em seu lado norte, 23 km paralelos com o rodovia Transamazônica. Ainda pelo 
lado norte, a área se localiza ao fundo dos "travessões" ( vldnals ) abertos pelo INCRA, 

tendo estes, em média 15 km a partir da rodovia, que visam atender a uma numerosa 
clientela de agricultores residentes nas agrovilas. Assim temos todo este limite sempre 
propenso a invasões, cerca de 247 Km que necessitam de uma vigilância 
constante, considerando-se as superfícies das terras indígenas Arara e Cachoeira 
Seca/Iriri, além das vicinais. 
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Desde sua criação em 1.978, esta área sempre foi alvo de contestações, em 
razão de Ter sido criada numa área que se encontrava em franco processo de colonização 
patrocinado pela empresa COTRIJUÍ, o que pode ser comprovado pela existência ainda de 
vários marcos de concreto desta empresa na área, motivo para alguns justificarem as 
invasões e manterem acesas esperanças de uma "possível liberação da área". O 
crescimento dos núcleos populacionais ao longo da rodovia, inclusive com a emancipação 
política de muitos deles ( Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, etc ), encontra nesta terra 
indígena, um "impedimento" ao desenvolvimento, gerando revoltas de toda natureza. 

Nos últimos anos, impulsionados pela chegada de empresas madeireiras e 
serrarias para a região de Altamira, consequentemente aumentando as expectativas de 
crescimento destes núcleos, as especulações sobre a possibilidade de liberação da área 
indígena passou a ser o principal propaganda para políticos e especuladores. Assim, as 
invasões da terra indígena passaram a ocorrer com maior freqüência. 

Uma incalculável quantidade de madeira já foi retirada destas duas terras 
indígenas de forma ilegal, sem que para isso tenhamos quaisquer estruturas para 
combater as madeireiras. Esta falta de estrutura propiciou que durante a década de 80, 
uma madeireira ( Bannach ), implantasse um polo madeireiro nas margens do rio Iriri, 
apoiada por uma estrada aberta a partir do Km 185 até as margens deste rio 
( TRANSIRIRI ), estrada esta com 92 km de extensão, cortando a terra indígena 
Cachoeira Seca ao meio. Em fevereiro de 92, através de uma lei municipal ( Lei nº 
388/92) o então Prefeito de Altamira, cria o Distrito de Porto Bannach, justamente 
onde se encontravam as instalações da empresa ( anexa ). No caso da terra indígena 
Cachoeira Seca temos o agravante em razão da área ainda não estar demarcada. 

Inúmeras vezes tivemos que acionar a Polícia Federal para realizar 
operações para retirada de invasores "Sem Terra", que em movimentos bem articulados, 
invadiram a terra indígena Arara, promovendo aberturas de lotes e se instalando na área. 

E OS ARARA? 

Distribuídos em duas aldeias ao longo do rio Iriri ( Arara = 151 índios e Iriri 
= 57 índios ), estas duas comunidades continuam a vivenciar a dramaticidade causada 
pelos efeitos da abertura da rodovia Transamazônica. As pressões exercidas pelos 
colonos e notícias de constantes invasões da terra indígena, causando carência, 
principalmente da caça, uma vez que nas proximidades da rodovia, não se registra 
existência de pescado, força os índios a se deslocarem para o posto à margem do rio Iriri 
( aldeia atual ), causando, por consequência, a desproteção do lado norte da terra 
indígena. 
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Esporadicamente, os Arara saem em caçadas pelo território ou mesmo para 
fiscalizações efetivas nas proximidades da Transamazônica. O esgotamento dos recursos 
financeiros promovidos pela FUNAI, causou, no caso da Administração de Altamira, efeitos 
graves nas programações de vigilância destes dois territórios. 

Os índios, acostumados ao contato com os moradores dos núcleos urbanos 
ao longo da rodovia durante seus deslocamentos, se tornou alvo fácil na mão de 
interessados na exploração de seu território. Em razão da FUNAI de Altamira, não Ter 
condições de suprir algumas necessidades do grupo, estes recorreram ao "apoio" 
oferecido por madeireiros e muitas negociatas foram feitas pelos índios, evidentemente 
sem conhecimento da FUNAI e com prejuízos para as comunidades. O mais caso mais 
recente, dá conta da transação feita com um vereador da cidade de Uruará de nome 
LUCI BATISTON que teria negociado a madeira da região do Km 150 pelo pagamento de 
R$ 10.500,00 aos índios. Já apresentamos denúncia à Procuradoria da República de 
Santarém, que até o presente momento, não se manifestou sobre o caso. 

O caso do senhor CONSTANTE TRZECIAK, no Km 75, que se encontrava 
explorando madeira dentro desta área, protegido por uma liminar dada pelo juiz DANIEL 
PAES RIBEIRO, da 4ª Vara Federal, também, soubemos depois, contava com uma certa 
conivência dos índios. Denunciamos ao Ministério Público e foi expedido um mandado de 
prisão preventiva do referido senhor, que até a presente data não foi cumprido. Já 
tomamos conhecimento de que o mesmo pretende continuar com a exploração nesta terra 
indígena. A Polícia Federal alega que o mesmo encontra-se foragido, porém é de 
conhecimento público que este se encontra em suas terras, no km 80. 


