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As Preocupações Ambientais dos Povos Indígenas

A 33ª. Assembléia Geral dos Povos Indígenas do Estado
de Roraima deliberou e aprovou a recomendação de
criação de formação de uma comitiva compostas
petas Organizações Indígenas CIR, APIRR, OMIR,
OPIR,COIABE TWM,para junto com os parceiros do,
ISA, CIMI, CCPY,Diocese de Roraima, CUT, GTA,
Funai - MJ, ANA, lbama-MMA, 4ª. e 6ª. CCR-MPF,
Presidência da Republica para realização de um
reunião na primeira semana do mês de março de
2004
em Brasília/DF,
visando
traçar
ações
afirmativas sobre as denúncias apresentadas na 33ª.
Assembléia.

Brasília-DF, 04 de março de 2004

POVOS INDIGENAS NO ESTADO DE RORAIMA

O Estado de Roraima localiza-se no extremo norte do
Brasil, faz fronteira com a Venezuela e Guiana. Tem uma população de 320.000
habitantes, estimando-se que são aproximadamente 40.000 mil indígenas, o que
corresponde a aproximadamente 16o/o da população total, que habitam as 32
terras indígenas reconhecidas oficialmente, representando
cerca de 46% da
extensão territorial do Estado.
São mais de 238 comunidades indígenas dos povos
Ingaricó, Macux.i, Patamona, Sapará, Taurepang, Wai Wai, Wapichana, Waimiri
Atroari, Yanomami e Y'ekuana,
As prioridades nas atividades das organizações indígenas
de Roraima tem sido a regularização fundiária das terras indigenas, sendo que
restam apenas 04 terras indígenas a terem seu processo de reconhecimento
formal concluído. Muitas delas no entanto continuam intrusadas por ocupantes
não-índios, por exemplo fazendeiros, rizicultores, moradores de vilas e
garimpeiros.
Denúncias

Apresentadas

na 33ª. Assembléia

Geral dos Povos Indígenas/

RR

Ao longos dos anos, as terras indígenas têm sido objeto de invasão, exploração
ilegal, degradação ambiental e outras violações aos direitos indígenas. Estes
problemas trazem diversas conseqüências às comunidades indígenas.
Não é apenas a qualidade ambiental que é atingida, mas a ameaça vai além. É
comum que nas denúncias de crimes ambientais apresentadas
pelas
comunidades indígenas, venham também, a ameaça à integridade tisica, à saúde,
à organização social, problemas diversos, onde os aspectos humanos devem ser
considerados. Portanto, a questão ambiental é indissociável da questão indígena.
Lembramos que inúmeras denúncias já foram encaminhadas às diversas
instâncias governamentais. Um grupo técnico formado por Ibama, Funaí, Anvisa
e Policia Federal, em 2002, iniciaram um trabalho que não prosseguiu no
levantamento para soluções dos problemas ambientais denunciados pelas
comunidades indígenas.
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Enquanto não há respostas as demandas apresentadas,
ambientais vão sendo consolidadas, com danos irreversíveis.

as

degradações

Ainda verifica-se a utilização de recursos públicos, inclusive federais, para obras
que beneficiam os invasores não-índios e conspira pela consolidação de invasões
em terras indígenas.
Temos notado que nas terras indígenas atuam diversos órgãos governamentais,
tendo inclusive alguns opinado em processo de demarcação das terras indígenas.
Na implementação da segurança as terras indígenas, não há clareza nas funções a
serem exercidas, deixando tão apenas Funai e Ibama, como órgãos responsáveis
por tamanha questão.
As terras indígenas que apresentam problemas ambientais já são reconhecidas
oficialmente como ocupação tradicional indígena, fazendo valer os princípios
constitucionais os quais dizem que compete a União, além de demarcar, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens. Por outro lado, é injustificávela não atuação

federal na TI Raposa Serra do Sol pela não homologação. A legislação vigente
expressa claramente que o reconhecimentodo direito (e obrigação)decorrentes da
posse permanente das terras habitadas pelos povos indígenas independerá de
sua demarcação.
Abaixorelacionamosalgumas das denúncias apresentadas:
Os Municípios

Os municípios de Pacaraima e Uiramutã, com suas sede no interior das Tis São
Marcos e Raposa Serra do Sol, respectivamente, mesmo após iniciado o
reconhecimento oficial como territórios indígenas, foram criados
inconstitucionalmente incidindo totalmente sobre as terras indígenas. É grande a
interferência externa junto às comunidades indígenas pelas Prefeituras
Municipais que têm atuado constantemente na negação do território indígena,
reforçando a invasão, com práticas de loteamento, urbanização e entrada de
projetos que trazem impactos negativos à organizaçãosocial das comunidades.
Além disso, são responsáveis pelos diversos crimes ambientais nas áreas
indígenas. Por exemplo, acentuado desmatamento no Morro do Quiabo / São
Marcos e no Alto Miang / Raposa Serra do Sol; os lixos são jogados na cabeceira
do rio Miang e nas estradas que dão acesso a região do Surumu/RSS. Nessas
áreas é evidente a degradação dos recursos naturais.

3

Invasão do Morro do Quiabo.

O município de Pacaraima foi criado de forma inconstitucional, no interior da
terra indígena registrada de São Marcos. A criação desse município também faz
parte da estratégia do governo local para reduzir as terras indígenas localizadas
em Roraima. A sede municipal veio reforçar um núcleo de invasores que começa a
se expandir sobre o Morro do Quiabo, devastando a floresta da Serra de
Pacaraima. A comunidade indígena mobilizada buscou impedir a ampliação da
invasão e depredação ambiental com a construção de uma cerca de proteção
ambiental. Curiosamente, a exemplo de inúmeras outras arbitrariedades que
acontecem aos nossos povos, a justiça local paralisou a construção da cerca.
Lamentavelmente neste local permanecem as invasões e o desmatamento se
consolidou.
Lixeiras no interior das terras indígenas

A prefeitura do município de Cantá fez uma lixeira a céu aberto na terra indígena
Tabalascada / Região Serra da Lua, para onde está sendo levado todo lixo das
cidades de Cantá e Santa Cecília. Inclusive, o lixo de um abatedouro de gado. A
questão já foi discutida com o Prefeito que argumentou ter licença da Funasa e
não se comprometeu com a solução do problema. Em Surucucu e Auaris, na terra
indígena Y anomami, o lixo havia sido depositado pelos pelotões especiais de
fronteira sendo abandonado na margem dos igarapés. Posteriormente à denúncia
da Assembléia Geral de 2003, adotaram-se providências. Problema semelhante
acontece com o lixo produzido em Pacaraima que é depositado no interior da terra
indígena, contaminando a cabeceira do rio Miang que abastece diversas aldeias de
São Marcos e Raposa Serra do Sol. As lixeiras são problemas também nas vilas
Socó, Água Fria, Mutum, Uiramutã e Normandia, todos com impactos na TI
Raposa Serra do Sol.

Sobreposição de Unidades de Conservação nas terras indígenas.

Persiste o problema do Parque Nacional Monte Roraima que incide sobre a terra
indígena Raposa Serra do Sol e Floresta Nacional de Roraima incidente na terra
indígena Y anomami. Essas unidades de conservação são incompatíveis com o
direito inalienável dos povos indígenas sobre as suas terras e com o usufruto
exclusivo das riquezas naturais. O plano de manejo do Parque Nacional Monte
Roraima, apresentado pelo Ibama, que prevê a proibição das atividades
tradicionais das comunidades indígenas, revela a arbitrariedade desses Parques
em terras indígenas. Além disso, a Assembléia, em especial os representantes
Yanomami ficaram surpresos e indignados com a informação do lbama de que
seriam reativadas as Florestas Nacionais criadas na área Yanomami, como
estratégia do Projeto Calha Norte para reduzir suas terras.
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Plantação de Acácia para celulose

Está em andamento um grande projeto de plantio de Acácia Mangium em
Roraima. A decisão sobre a implantação do projeto já foi tomada, mesmo antes da
aprovação do Relatório de Impacto Ambiental, uma vez que extensão de 75.000
hectares já foi plantada. Em audiência pública, o relatório recebeu duras críticas,
relativas aos seus impactos, sobre o meio ambiente e as comunidades indígenas.
Grandes áreas são compradas para os fins da plantação de acácia, que recebem
total apoio do Governo do Estado de Roraima. No entanto, iniciou-se essa
plantação sem considerar qualquer procedimento legal, vindo a fazê-lo após a
mesma. Ainda assim vem atingindo as comunidades indígenas vizinhas.
Semelhante ao que há em relação as Unidades de Conservação quando qualquer
projeto em tomo desta venha ser implantada deve haver preliminarmente estudos
e relatório dos impactos advindo desta atividade, conforme Resolução do Conama,
deve acontecer em relação as terras indígenas. Nenhum estudo foi realizado sobre
os impactos que a plantação de Acácia teria sobre as comunidades indígenas.
Estradas

Estamos preocupados com o protejo de asfaltamento da BR 401 que atravessa em
37 KM na TI Raposa Serra do Sol, por causa dos grandes impactos que irá causar
em nossas comunidades. Em 2002, as comunidades indígenas deixaram clara sua
posição em relação ao asfaltamento da BR 401, principalmente quanto a
necessidade de ter a conclusão da regularização fundiária da TI Raposa Serra do
Sol e a retirada de seus ocupantes ilegais, a fim de evitar que o asfaltamento traga
novas invasões. Analisaram também os sérios impactos advindos da estrada
tanto ao meio ambiente, quanto aos sociais.
A preocupação está ainda quanto à abertura de novas estradas. As lideranças Wai
Wai, se expressam claramente que não aceitam aberturas de vicinais em suas
terras.
Ê preciso que sejam adotas medidas também em relação a recuperação de
estradas, muitas das quais são realizadas desconsiderando a existência dos
direitos indígenas, principalmente quanto ao usufruto exclusivo sobre os recursos
naturais existentes nas terras indígenas. Por exemplo, com a extração
indiscriminada de material lateritico (piçarra} em diversas terras indígenas.

Interiorização

do Linhão de Guri
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O processo de eletrificação tem sido realizado sem o consentimento das
comunidades sem atender aos procedimentos legais. Na terra indígena Sucuba, já
foi construída uma subestação. Na TI Boqueirão e Raposa Serra do Sol existem
postes instalados para a passagem da rede de energia. Em relação a proposta do
fornecimento de energia elétrica para as comunidades indígenas da Raposa Serra
do Sol, as lideranças indígenas solicitaram que aguarda-se a homologação em
primeiro plano para apôs isto analisar as vantagens e desvantagens do
empreendimento.
Atendendo a solicitação dos indígenas, o Ministério Publico Federal interpôs Ação
Civil Publica contra a Companhia Energética de Roraima - CER e o Estado de
Roraima. No entanto a interiorização está num estado bastante elevado, inclusive
com Sub estações e postes de energia instalados.
Acreditamos que juntos, organizações, comunidades, lideranças indígenas, aliados
indigenistas, órgãos governamentais, estaremos empenhados a mudar esta
situação no Estado de Roraima.
Considerando que as Terras Indígenas representam cerca de 46o/o da extensão
territorial no Estado de Roraima é fundamental a participação de nossas
organizações indígenas no processo de discussão das ações afirmativas para
soluções das denuncias apresentadas. Neste sentido, é urgente e necessária a
criação de um Grupo de Trabalho que possa de fato estabelecer estratégias e
práticas de ações que visem da melhor forma a proteção ao meio ambiente,
sobretudo por ser condição essencial para que as comunidades indígenas possam
viver em suas terras.
QUEIMADAS

Preocupa o aumento das queimadas que atingem as florestas e o lavrado de
Roraima. As terras indígenas são reconhecidas como áreas protegidas. Contudo,
torna-se necessário medidas que auxiliem as comunidades indígenas no manejo e
na adoção de práticas alternativas que minimizem os problemas causados pelas
queimadas. Não basta apenas criar novas brigadas de combate ao fogo.
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Entendemos que existem inúmeros problemas ambientais em Roraima, mas
queremos colocar dois problemas que merecem especial atenção e ação.
ARROZEIROS

São 07(sete) rizicultores que estão na TI Raposa Serra do Sol: PAULO CESAR
JUSTO QUARTIERO,IVO BARILI,GENOR LUIZ FACCIO,IVALCIRCENTENARIO,
NELSONITIKAWA, AGMENOMPATROCINIODA COSTAE LUIZAFONSOFACCIO,
que além de ocuparem de forma ilegal a TI Raposa Serra do Sol, provocam
prejuízos e danos as mais de 151(cento e cinqüenta e uma) comunidades
indígenas, e trouxeram a partir de 1994 a monocultura do arroz que ocupam 10
(dez)grandes áreas que se ampliam ainda mais.
As invasões destes arrozeiros são caracterizadas como de má-fé porque
aconteceram após a identificação da área, estão prejudicando a saúde dos
indígenas e degradando o meio ambiente. Nessas lavouras de arroz são usados
agrotóxicos de forma indiscriminada e são lançados de avião que dependendo da
direção do vento, atingem diretamente as comunidade Xiriri, Pedra do Sol e São
Jorge. Autoridades sanitárias ligadas ao Distrito Sanitário Leste de Roraima
suspeitam que duas pessoas já tenham morrido por intoxicação causada por
agrotóxico. Além disso, constata-se o aumento de doenças diarréícas e de pele,
bem como casos de abortos. Assoreamento dos rios, entulho jogado nos lagos,
morte de pássaros e peixes são outras conseqüências dessa atividade. Essas
denuncias foram relatadas nos depoimentos dos líderes indígenas perante o
Ministério Público Federal em Roraima, conforme documento anexo. Neste período
os invasores estão arando a terra para um novo plantio e ampliando as lavouras
como parte da estratégia das autoridades locais para inviabilizar a garantia da
terra indígena.
Não apenas são denunciados pela prática de crimes ambientais, mas também de
saúde pública. São ainda incentivadores da pratica de atos violentos, tal como
ocorreu em janeiro de 2004, no seqüestro de missionários e nos bloqueio de BRs.
Além disso, constantemente instigam a população não - índia contra a população
indígena, disseminando a discriminação racial contra os povos indígenas.
Conforme o Ibama há um licenciamento ambiental da Fundação Estadual do Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia - FEMACTem Roraima, que permite a plantação
de arroz. É inaceitável e inconstitucional tal justificativa para que crimes
ambientais continuem. A TI Raposa Serra do Sol já é reconhecida oficialmente
como terra indígena, bem publico da União Federal, a qual tem a responsabilidade
em promover sua proteção. Ademais, a morosidade na Homologação desta, não
retira qualquer direito, tão apenas confirma a declaração de posse permanente aos
indígenas estabelecida na Portaria 820 /98 do Ministério da Justiça.
Por outro lado, não basta apenas uma fiscalização, deve haver ação para autuação
e embargo e ainda a previsão para recuperação ambiental dos danos causados.
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Comprovados os danos ambientais e as demais violações que afetam a saúde,
organização social, cultural e econômico das comunidades indígenas, além
de promoverem manifestações
que incitam a prática de atos criminosos,
discriminação racial, torna-se por demais imediata ação que venha dar
respostas aos apelos constantes das comunidades indígenas.
Invasão garimpeira

As lideranças Yanomami denunciam o aumento da invasão garimpeira.
Constatam vôos cada vez mais freqüentes para o interior de suas terras.
Recentemente foi assassinado um indígena Xerente servidor da Funai, Valdes
Marinho Lima, por garimpeiros no interior da TI Yanomami. Entendemos que é
preciso que as companhias aéreas sejam advertidas e punidas por levarem
invasores, principalmente para realizar atividades ilegais. Além disso deve haver
um controle rigoroso nos trafegos de aeronaves, fiscalizaçãoe ação em conjunto
com demais órgãos responsáveis, papel que deveria está sendo exercido pelo
SIVAM. A situação é bastante grave, uma vez que vidas estão em riscos, sendo
imprescindíveisações imediatas.
As operações que são iniciadas para retiradas de garimpeiros e destruição de
pistas clandestinas devem ser continuadas, assim como também devem ser
criados postos de fiscalizaçãoem pontos estratégicos.
Enquanto não há ações desta natureza, garimpeiros retomam suas atividades,
poluindo os rios com Mercúrio, deixando a água barrenta, assediando
comunidades Y anomami, interferindo em sua organização social, com a
disseminação de armas de fogoe bebidas alcoólicas.Bem como persistem ao longo
do rio Maú balsa e garimpeiros no interior da TI Raposa Serra do Sol, que se
valem da fronteira da Guiana para se eximirem de seus atos. No entanto as
entradas ao garimpo se dão pelo Brasil através de estradas BR>s e vicinais.
Nesse serviço essencial e necessário é muito importante que hajam ações eficazes
na proteção dos direitos indígenas. Para tanto é preciso que todos os órgãos
relacionados às questões venham a participar, se comprometer e exercer seus
papeis institucionais.

Diante do exposto, apresentamos nossas propostas que são prioritárias e
emergentes:
1. Arrozeiros

- Vistoria Ambiental nas plantações de arroz, composta por

técnicos especialistas (Analista Ambiental e Fiscal, comprometidos com a
função e imparciais), com poder de autuar e embargar. Que a composição
da equipe de vistoria venha a ser composta por técnicos da Agência
Nacionaldas Águas - ANA, AgênciaNacional de VigilânciaSanitária, Polícia
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Federal, Ministério Publico Federal, Funai, Ibama e representação das
Organizações Indígenas. Para tanto é urgente, a ser oficializada a Vistoria
Ambiental para este mês de Março de 2004;
2. Garimpo - devem ser continuadas as operações em andamento na TI
Yanomami. Para tanto, urge que sejam garantidos recursos em diversas
instâncias governamentais que também apresentam previsões em seus
orçamentos com o fim de proteção aos territórios indígenas. Que as equipes
criadas sejam também dispostas a realizarem operações na TI Raposa Serra
do Sol, quanto à denúncia comprovada de garimpagem no rio Maú. É
preciso que haja uma reunião o mais breve possível, com a presença do
Sivam, Forças Armadas, Casa Civil, Polícia Federal, a fim de buscar
envolvimento e compromissos.
3. Criação de Grupo de Trabalho para os demais problemas apresentados,
que estude, analise e faça levantamento nas áreas afetadas, com a
finalidade de buscar soluções o mais breve possível. Para esse GT é
necessário que venha a ser composto pelas organizações indígenas,
indigenistas e órgãos governamentais.
Em anexos seguem documentos que tratam sobre os relatos.
Assinam este documento:
Jacir Jose de Souza

Coordenador Geral do Conselho Indígena de Roraima- CIR
Marinaldo Justino Trajano

Coordenador Regional CIR/ Baixo Cotingo
Raimundo da Silva

Coordenador Regional CIR/Raposa
Dionísio Tobias

Coordenador Regional CIR/ Surumu
Gregório Lima

Coordenador Rgional CIR/ Serras
Joenia Batista de Carvalho

Assessora Jurídica / CIR
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Manduca Tavares Neto

Representante da Associação dos Povos Indígenas do Estado de Roraima - APIRR
Lavina Salomão

Vice-Coordenadora da Organização das Mulheres Indígenas de Roraima - OMIR
Almerindo Raposo

Vice-Coordenador da Organização dos Professores Indígenas de Roraima - OPIR
Lêa Bezerra

Representante da COIAB
André Lima

Instituto Sócio Ambiental - ISA
Sebastião Carlos Moreira

Conselho Indigenista Missionário - CIMI
Luiz Carlos Gomes de Lima

Representante do Grupo Trabalho Amazônico /RR
Martinho Alves de Andrade Junior

Administrador Regional da Funai
Nilva Baraúna

Gerente do Ibama/RR
Guilherme Carrano

CGPIMA- Funai-DF
Wagner Tramm

CPTI/CGPIMA- Funai-DF
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Lise Barros Ferreira

Representante da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária
Antonio Ferreira Apurinã

Diretor de Assistência da FUNAI-DF
Álvaro Tukano

Rep. dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro
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