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PARECER N9 051/CEA/91 

Em , 2 5 I O 9 J 9 l 

PROC./FUNAl/4-a.SUER/0248/90, de Identificação da Área Indígena. 
Denominação: Área Indígena Cachoeira Seca. Grupo IndÍgena~Arara. 

População: 35 Índios. Localização: Municípío de Al tamira/PA. S! 

tuação fundiária: Interditada - PP N91854/E, de 15. 04. 85; Iden 
tificada - Portarias PP N91528/88, de 21.12.88; PP N?438, de 

02.05.89; Despacho N9201/90-SUAF. Superfí~ie:760.479 ha. Perí 

metro: S 69 YJn. 

HISTÕRICO: 

Os Índios que habitam a Área Ln d.i ge n a Cachoeira Seca aútodeno 

minam-se Imaramã e foram contatados em janeiro de 1988. Nenhwna 

pesquisa foi ainda realizada junto ao grupo buscando dados de 

sua etno-his tô ria, porém, sem sombra ele dÚvi da, trata-se de um 
subgrupo Arara, visto que a língua que falam é mutuamente c<JJD 

preendida pelos índios· residentes na Área Indígena Arara. 

r 

As .i n f o-rmaçô e s históricas disponíveis sobre os t\.rarà . s ao 

poucas, e como diz Coudreau ( 19 7 '7) : 110s Arara são no Xing u , a 
ação -misteriosa por excelência". Segundo Curt Njmuendaju, desde 
meados do século passado registram-se notícias esporádicas sobre 

'e s t e s Índios que, não se sabe exatamente porque, foram denomina- 
dos Arara. Constantemente entravam em con.f litos com se ringue l ros 
e ga te Lr-os , fugindo e escondendo-se pela r-ag i âo do Baixo X ingu. 
Co ud re au , que percorreu toda aquela ár·ea em 189G, apesar de não 
ter conseguido localizar os Arara, colheu in!onnações que diziam 
ser estes Índios trabalhadorBs, bons agricultores, honestos, in 
teligentes e corajosos. 

Durante os anos 60 deste século, com a chegada das frentes de e! 
p ans ao que marcaram a história econômica de ocupação do sul do 
Pará, o território Arara redefiniu-se, limitando-se à região co~ 
p:reendida entre os quilornetros 75 e 300 da Rodovia Transarnazôníca, 
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tendo ao sul o rio Iriri e estendendo-se ao norte ati o rio Pene 
tecaua. Dn 1970, este território foi literabnente cortado ao meio, 
no sentido leste-oeste, pelo traçado da Transamazônica, com conse 
qUências drásticas para o grupo que ali vivia. 

Em 19 71, foi criada a Frente de Atração Arara - FAA, com o objeti 
vo de acompanhar os trabalhos de abertura· da estrada, "pacificando" 
os Índios que porventura aparecessem. Os trabalhos de atração dos 
Arara foram caracterizados por especial violência pois, ameaçados 
pelo avanço das obr-as em seu território, estes Índios reagiam de 
fonna violenta, torando-se a cada dia "ob s t ácu Lo s " bastante peri 
gosos. 

A pressa e a intransigência daqueles que insistiam em instalar-se 
no território Arara, quase levou o grupo ao extermínio. Segundo 
declarações dos servidores que atuaram na FAA, quando che g avam nas 
casas e roças abandonadas, encontravam muita fartura de alimentos, 
farinha, etc. Porém, uma vez fugindo, os Índios não mais retorna 
vam,. deixando tudo para trás. Tal situação de perseguição e fuga 
dos Índios persistiu durante mais de dez anos, tempo que foi neces 
sário para se efetuar o contato com o grupo. 

Inicialm~nte, a FAA atuou na região do ·Km 120 da Transamazônica e 
do rió.'Penetecaua, onde contatou os dois primeiros grupos Arara, 
em 1981 e 1983 respectivamente. Todavia, a fAA recebia constante 
mente infonnações sobre vestígios de fndios isolados, nas proxi 
midades dos igarapés Sem Tripa, Dois Irmãos, Leite e OlltÕes. 

Os trabalhos de localização e contato iniciaram-se nesta região em 
1980, estendendo-se até janeiro de 1988 cora o contato definitivo, 
ou seja, a instalação dos Índios na sede do Posto da FUNAI, loca 
·1izado na margem esquerda do rio Iriri. 

Poucas são as informações etno-his tóricas sobre o grupo Arara em 
geral, e sobre os Imaramã em particular. Por isso, não podemos 
avaliar as implicações e conseqüências do contato nas suas estru- 
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turas tradicionais e de organização sócio-cultural. No entanto, os 

dados populacionais demonstram que, apesar das dificuldades enfren 

tadas pelo grupo, inclusive de alimentação, provocadas pelas fugas 

constantes e perseguições, o mesmo apresenta indÍces de crescimento, 

com 60% da população compreeendida na faixa etária de 0-15 anos. 

SITUAÇÃO DA ÁREA: 

O primeiro procedimento administrativo da FUNAI com relação à Área 
Indígena Cachoeira Seca foi sua interdição através da Portaria PP 

N9 1854/E, de 15.04.85, p~licada no D.O.U. de 18.04.85. Com o 

objetivo de resguardar o território de perambulação do grupo indí 

gena isolado, que até então não se sabia extamente onde se locali 

zava, foram interditados 1.060.400 ha, contÍgUos à Área Indígena 

Arara, hoje já demarcada~ Para efeito de controle administrativo, 

a área interditada denominou-se Área Indígena Arara. Compreendida 

entre a Área Indígena Arara e o Riozinho do Anfrísio, tendo como 

limite sul o rio Iriri, a área interditada recebeu na época, como 

limite norte, um traçado em linha reta que à livrava de todos os 

loteamentos situados ao longo da rodovia Transamazônica. 

Em 21,12.88, a Portaria PP N91528/88 (modificada pela Portaria PP 

N9438/89~ de 02.05.89), instituiu o GT para identificar a área 

efetivamente ocupada pelos Índios. O GT percorreu a área com os 

s er-vi.do re s da FAA, visto que os Índios, com pouquíssimo contato, 

não compreendiam claramente a natureza dos trabalhos. 

Foi proposta como área a ser· demarcada, a superfície de 6 86.501 ha, 

com perímetro de 373 km. Esta área inclui os locais de ocupação' tra 

dicional do grupo e incide totalmente sobre a área interditada, em 

sua parte mais à oeste. A intenção "do GT ao propor a Área Indígena 

com tal configuração, era de facilitar sua demarcação, visto que a 

mesma .:encontra-se localizada em região de significativa complexi 

dade fundiária. Porém, a fim de garantir a integridade do territó 

rio, utilizado tanto pelos Índios do PIN Iriri, quanto por aqueles 

do PIN Laranjal, o GT propôs ainda que a área localizada entre a 

Ãrea Indígena Arara ( demarcada) e a Área Indígena Cachoeira Seca 
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permanecesse interditada, tornando-se objeto de avaliação por parte 

de Órgãos de pesquisa e de proteção do meio ambiente, para posterior 

definição sobre seu uso. 

A proposta do GT foi arra Ldis ada 'por técnicos da FUNAI, de - . varios 

r: 

setores, que concluíram por uma redefinição dos limites propostos. 

Assim, cwnprindo o Despacho N9 201/90 - SUf\F, de 10.07.90, servi 

dores da 4a.SUER, designados pela Ordem de Serviço o.s. N9368/90, 

de 09.08.90, apresentaram uma nova proposta de área, com superfí 

cie de 760 .479 h a , Esta superfície ape-e.s en t ada mantém a extensão 

da área interditada em 1985, tendo, contudo, reduzido seu limite 

norte, em cerca de trinta quilometras. Esta nova configuração da 

Área Indígena Cachoeira Seca, além de garantir a integridade do 

território, livrando-o de possíveis pontos vulneráveis à invasão, 
exclue todas as área de ocupação de colonos ao longo da Transama 

zônica. 

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA: 

Por ocasião dos trabalhos de campo, o GT instituído pela Portaria 

PP N9 438/89 realizou o levantamento fundiário apenas no limite 

sul da área, ou seja, ao longo do rio Iriri. O levantamento dos 

ocupantes não-Índios localizados na parte norte, ou seJa, nas 

proximidafies da Transamazônica e suas viscinais, não pôde ser rea 

lizado devido às condições climáticas adversas e impossibilidade de 

trá.fego na rodovia. 

No entanto, através de consultas feitas ao INCRA e ao ITERPA, o GT 

constatou a presença de 04 (quatro) glebas incidentes sobre a 

Área Indígena Cachoeira Seca. 

As Glebas Carajari e Leite, pertencentes aos Projetos Integrados de 

Colonização de Altamira e Miritituba, respectivamente, abrangem a 
parte sul da área. No que se refere à primeira, o INCRA informou 

que por ocasião da d í.s c r-Lm í.n eç áo , foram identificados 17 posseiros 

(Ofício INCRA/PF/ALT. N9 036/89, de 22.05.89). O mesmo documento 

esclarece, contudo, que todos os processos encontram-se paralizados 

em conseqilência ·do Ofício N9009/DPI, de O 7. 05. 84, onde a FUNAI infor 
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ma ao INCRA que a Gleba Carajari incidia em quase totalidade na 

terra indígena Arara. Quanto à Gleba Lei te, o Ofício INCRA/ 

SR/PA/G/N9062/90, de 30.01.90, esclarece à FUNAI que apenas três 

ocupantes estavam titulados, com licença de ocupação e contrato 
de promessa de compra e venda. Todos os posseiros mencionados. 

como ocupantes das duas glebas supracitadas tiveram suas benfei 

torias avaliadas pelo GT, em maio/junho de 1989. 

Quanto às duas outras glebas do INCRA incidentes na parte norte 

da área, como foi dito anteriormente, não foram vistoriadas pelo 

GT. Trata-se das Glebas Pium e Cascata, pertencentes aos Projetos 

f" Integrados de Colonização de Brasil Novo e Rurópolis, respectiva 

mente. Os lotes destas duas glebas foram distribuídos de acordo com 

as programações de "Assentamento Rápido" promovidas pelo INCRA, e 
os posseiros detêm apenas uma Autorização de Ocupação. 

Além da presença dos posseiros, que contribuem enormemente para a 

devastação do território Arara, "º fator de maior destruição é a 
Madeireira Bannach que, na busca do mogno, não hesita em avançar 

imp~edosamente sobre as terras indígenas. 

Esta madeireira atua na Área Indígena Cachoeira Seca desde 1983.e, 

em 12.03.91, diante da ameaça inexorável de destruição do território 

indígena, o Ministério PÚblico Federal ajuizou perante a Justiça 

Federal do Pará, Ação de Reintegração de Posse contra a Ma.deindra 

Bannach Ltda., em favor dos Índios. Em 22.03.91, o Juiz Federal 
A 

da· 4a. Vara, Dr. Daniel Paes Ribeiro, de re r-Lu a expedição de manda- 

do liminar de reintegração de posse, determinando a saída da madei 

reira do terri tó.rio indígena. 

No entanto, a Madeireira acusada requereu ~ reconsideração do des 

pacho do Juiz que, em 22.05.91, resolveu reconsiderar, tornando sem 

efeito o mandado liminar. O Ministério PÚblico apelou contra tal 

decisão da Justiça Federal do Pará, mas até o momento não há outras 

decisões contrárias, a madeireira agindo impunemente no território 

Arara. 
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A tentativa de cumprimento do mandado liminar de reitegração de 

posse do território aos Índios, com suspensão das atividades da 

Bannach e sua saída da área, provocou um clima de 

entre os posseiros invasores da Área Indígena, que 

primeiro passo para a sua saída também. Diante de 

líderes rurais e políticos locais solicitaram uma 

representantes do INCRA e da FUNAI para discussão da questão. 

muita tensão 

viam ali um 
tais fatos, ~ . - reuni ao com 

Esta reunião, realizada em 25.05.91, no município de Uruará, co~ 

tou com a presença de dois representantes da FUNAI, na ocasião, 

os titulares dos cargos de Superintendente de Assuntos fundiários, 

'f" Valter Ferreira Mendes, e de Superintendente da 4a. SUER, Salomão 
Santos, atualn:Ente,.,ainbos aposerrtados dds quadros desta Ft.mdação. Pouco 

se sal::e sobre o ocorrido em tal reunião, apenas o Telex P-350/09. 

08.91, do INCRA, que informa sobre a realização de levantamento 

fundiário na Área Indfgena em tela, 

CONCLUSÃO: 

A Área Indígena Cachoe i r'e Seca é, irrefutavelmente, território 

de ocupação tradicional indígena. Os registros históricos íden 

t i.f i cam esta região como habitat de inÚmeros grupos q.ue, até 

meados deste século p e r-mane cd am na região, vivendo de acordo 

•1(''· com seus costumes e tradições. 

No c~so específico do grupo Arara, seu território foi drastica 

mente ocupado~ provocando muitas perdas e uma situação de opre~ 

são sobre o grupo, até o momento, ainda se ns Ived s . Massacrados 

durante os trabalhos de abertura da rodovia Transamazônica, os 

Arara, no entanto, não conseguiram ter paz, _após sua integração 

na nossa sociedade. Se antes defendiam firmemente seu território 

cont r-a a invasão do branco colonizador, hoje estes Índios assis 

tem a destruição de suas terras, ante as promessas nem sempre cura 
pridas de garantia de SJas terras para sua efetiva ocupação. 
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Considerando a imemorialidade da ocupação indígena sobre as terras 

identificadas, e considerando o compromisso moral do Estado brasi 

leiro em relação aos grupos indígenas que, de uma maneira ou de 

outra, ajudou a destruir, a demarcação da Área Indígena Cachoeira 

Seca torna-se urgente, imperativa para o processo de interação 

harmônica desse grupo com a sociedade naci9nal. 

Com vistas à regularização fundiária da Área Indígena Cachoeira S~ 
ce , somos de pare.cer favorável que o presente Parecer seja en caraí,« 

nhado para as providências subsequentes, defendendo a proposta de 

área com superfície de 760.479 ha, para demarcação e desintrusame~ 

(f to, garantindo a posse e usufruto permanente do grupo indígena que . ' 

nela habita. 

' ·-i.L ~ h:1-v 
WILMA MARQUES LEITÃO 

ASSESSORA III - DID/SUAF ' t 
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