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i - HISTóRICO DE VIAGEM 

A partir da solicitação contida no radiograma 

nQ NR 007/AIN JAGUAPIRE/ADR AMAMBAI de 02.06.92, do Sr. 

Maurício de Lima Wilke, Coordenador da Coordenadoria de Insent ivc 

às Atividades tradicionais /DAU/FUNAI/BS8, que Junto a ADR de 

Amambai, coordenava a Comissão designada a Demarcar e Reocupar as 

,reas Indígenas Jurisdiclonadas a essa ADR, e baseado na Ordem de 

Serviço - O.S. nQ 001/DPI/92 de 16 de Julho de i992, desloquei-me 

a ADR de Campo Grande, onde, com o apoio da mesma, teve início os 

entendimentos com o IBAMAr objetivando a realização do trabalho. 

dos or I c l o s nn 
146/GAB/92 de Campo Grande 21.07.92 e 23.07.92 respectivamente, 

foi solicitado o acompanhamento e participação do EngQ Florestal 

Jinio Marques da Silva na realiza,io do LEVANTAMENTO AMBIENTAL 

PRELIMINAR DA ~REA INDiGENA JAGUAPIRi. assim como da l ibera~âo de 

veículo e motorista cio drgio para o deslocamento ati a A.I. e 

d en t r o d a mesma .. 

Confirmando a participa,io do IBAMA, ficou 

acertada a viagem para o dia 27.02.92 com destino à ~rea Indígena 

referida. Sendo assim, desloquei-me para a ADR de Amambai onde 

fiz os contatos necess~rios para melhor entendimento da situa~ãoy 

ati a chegada do IBAMA em data prevista. Em Amambai, foram 

11·<~:,':\l i zad,·,\s conversas com= Sr. Maurício de Lima Wilke d o 
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DAU/FUNAI/BSB7 antrcpd]ogo Paulo Pepe da Silva Projeto Kaiowa 

Nhandeva (PKN) e a lideran~a indígena1 Capitão Rosalina. 

Com a chegada do IBAMA em Amambai. partimos 

na manhã do dia 28.07 para Jaguapiré. O trabalho de Campo foi 

Realizado no Período de 28 a 31 de Julho e contou com o 

acompanhamento de membros da Comunidade Indígena e do funcionirio 

da FUNAI/AMB, e técnico Agrícola Newton. 

Retornamos à Campo Grande no dia 01 de agosto 

onde demos início a sistematização das informa~Ses e elabora~ic 

do Levantamento Ambiental Preliminar~ Nesta faser que durou do 

dia i:\ 07 c om efü.pec: ia 1 apoio 

Recursos Naturais da SEPLAN/MS 

funcion,riosr na interpreta;So de imagens e confecção dos mapas 

e I ab or a do s , 

'') r: •• 
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2 - LEVANTAMENTO AMBIENTAL PRELIMINAR DA ÁREA INDÍGENA JAGUAPIRÉ 

2.1 - VIS!O MACRO DA REGI~O 

A Região das Sub-Bacias Meridionais, situada 

no Extremo Sul do Estado (ver mapa 1), caracteriza-se por possuir 

clima Eumesaxérico, "Sub-Tropical de Sul do Mato Grosso de Sul". 

As temperaturas m~dias nos meses mais frios estio entre 149 

e 15Q e. Hi occrrincias de geadas nas penetraGies mais fortes da 

massa d~ ar polar e a Temperatura mínima absoluta, varia de 4Q a 

5Q C nesta ccasilc. As precipita~ies sio bem distribuidas durante 

o ano, nic possuindo período secov embora esta diminua no 

inverno - 1400 a 1700 m/ ao ano. (1) 

Tem como rede de drenagem principal os Rios 

Guairaí e Ivinhema. Na rede secundJria. 

sic responsiveis pela configura;io de r e 1 f:~VOS 

tubulaFes e planosr que acompanham o sentido NO-SE da drenagem 

( :l) .. 

f nesta região, a qual ocupa 28.560 km2 

corFespondente a 8r21% da Estado <1>. que localiza-se e município 

de Tacuru onde a AI. Jaguapiri est~ inserida. 

O município de Tacurur dentro da visio macro, 

1. Releve: plano e dissecado em formas tubulares. 

2. Vegetaçio~ Cobertura vegetal principal com pastagens em ,reas 

de floresta Estacional Semiclecimal em contate com Savana. Existe 

remanescente da Floresta Estaciona] Semídecimal Submcntana, onde 
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ocorreria a conhecida uMata de Dourados", hoje praticamente 

dizimada restando apenas alguns testemunhos. (2). 

3. Solos: Latossolo vermelho - Escuro e Podzólico Vermelho 

Escuro. ambos com textura arenosa/média, muito profundo a 

profundo respectivamente, Fertilidade natural variando de baixa a 

alta e ambos com predisposi,io à erosio (i). 

2.1.i - HISTÓRICO DE OCUPAÇIO DA REGI!O 

Possui dor a das caracter í st i e: a!:> ,':\C: i ma 

referidas. em pouco tempo a região das sub-Bacias meridionais, 

troca a sua vegeta~io natural por ireas antrdpicas, ou seja, 

pastagens, lavouras tempor,rias e permanentes. 

Trabalho realizado pela Funda~ão Instltuto de 

apoio ao Planejamento do Estado - FIPLAN/MS e publicado em abril 

1989, mostra que Já nesta datay 43y02% do Estado é ccnstituldc 

por áreas antrópicas e destas 37r54% corresponde a i3i.559 km2i 

sio pastagens plantadas. 

O mais preocupante foi observado atravis de 

compara~io entre Carta de RADAN 1976 (3) e Imagens de Satélite 

LANDSAT 5 de 1988 (4). Constatamos que a região das Sub-Bacias 

Meridionais, em apenas 12 anos reduziu em 80% <aproximadamente) 

sua vegeta~io nativa. Tacuru, localizado nesta resiãoy foi um dos 

municípios que trocou sua cobertura natural por pastagens e tem 

sua economia baseada na pecuiria. 

4 



2"2 - CASO ESPECÍFICO JAGUAPIRÉ 

Grupo Ind ísJenar. Guarani Pii/Kaicwá 

Município de Tacuru/MS 

Demarcada (1992) - Conflito com fazendeiros 

2.394 ha 

218 hab. 

AOR/Amabaí - MS 

Localizaç:ão~ 

Situa~lo Funciliria: 

Populatio~ 

Jurisdição: 

2.2.1 - BREVE HISTÓRICO DA ~REA 

A ~rea indígena Jaguapiri, ocupada desde 

tempo imemorial pelos índios pii/Kaiowa, teve na Jltima década 

conflitos fundiirics que os levou por duas vezes a expulsai de 

SUi:\S tenras. 

Estes conflitos fundi~rios entre índios e 

fazendeiros existem praticamente em todo o Estado~ principalmente 

no Extremo Sul. Dentro de urna política desenvolvimentista e com o 

apoio do Estado e Municípiosr em pouco tempo a pecuária Extensiva 

e os grandes Latifundios tomaram conta de toda a regiio, 

inclusive das terras indígenas que ainda nio haviam $ i d o 

delimitadas e demarcadas pela FUNAI. 

A rei vi nd i e a d a pela c omun idade 

Jaguapiri, apesar de atualmente demarcada <1992) esti em Questão 

com dois fazendeiros. A FUNAI compete em 2/3 de irea com o Sr. 

José Fuentes Romero da fazenda Modelo em i/3 com e Sr. Ot~vio 



Junqueira da fazenda Sio Josi. 

SITUACZO CRONOLdGICA A PARTIR DA DiCAOA DE 80 

i 981 ... P , .. C:)v,·:\ v e 1 início dos conflitos dessa dicada 

Caquisiiio das terras pelos fazendeiros). 

t 903 -· Lideran,a lnd{gena informa oficialmente ao PI 

Sassord que suas casas haviam sido queimadas 

por 03 (tris) vezes durante o ano anterior. 

j_ 984 .... Reiniciam os conflitos, apds arrendamento de 

17 alqueires para o Administrador da fazenda 

Modelo em ,rea próximo as casas indígenas. 

:t <;>BtS ·- Expulsio violenta da comunidade Indígena d~~ 

suas terras. Retornam 03 semanas depois. 

U.Q <~l-:pu l são) .. 

:1.988 - Expulsão dos ínciios1 apds .Ju i ~~ conc eder 

liminar favorivel ao fazendeiro. 

( 2Q f.•:NPU 1 S~\O)" 

:t 992 .... Rett·wn<:) dos í nd i o s à ' area, .iun t amen t e c om 

Portaria de Demarca~io da mesma. A írea foi 

demarcada em Julho/927 porim ainda esti na 

2.2.2 - ACZO ANTR6PICA NA ~REA INDfGENA AP6S A 2! EXPULSZO DOS 

:f.NDlOB 

Apds solucionada a questio da terra com a 

demarca,io, vem os problemas ambientais criados durante todos 

6 



anos em que, a vegetaiio natural foi retirada de forma r~pida 

dando lugar aos pastos de capim brequiara e coloniio. 

A a,io antrdpica no período compreendido 

entre 1988 e 1992, p8de ser observada e parcialmente mensurado, a 

partir de Imagens de Satilite LANDSAT 5 dos anos de 1985, 1988 e 

1989 (4), vistoria cle campo nc período de 28 a 31 de Julho de 

1992 e através de depoimentos das lideran~as indígenas. 

Pelo exposto, segue o procedimento abaixon 

1) Observando a imagem de Satélite de 1985. 

comparativamente com a imagem de 1988, nio foram notada~,; 

altera,;es bruscas na írea. O desmatamento de 17 alquelres, 

referente ao arrendamento do adminlstrador, foi 

imagem7 ccnffrmado com o depoimento dos índios. 

c on s t at aclo n a 

2) Comparando as imagens dos anos de 88 e 89. 

quando os índios sio expulsos, pudemos quantificar o desmatamento 

de cerca de 80 ha de mata. onde foram formados pastos e ampliada 

a estrutura da sede <nevas casas, tanques, garagem com depdsito. 

Etc). Os índios hoje, estio provisoriamente ocupando as casas da 

isso tratamos na folha 01 come Sede/Aldeia. Tambim 

foram desmatados 23,55 ha de mata com abundlncia em madeiras de 

lei como Peroba, Cedro, Ipi, etc e 27 ha de Floresta de Galeria, 

caracterizada pela abundlncia em Plndd e Maca~ba. 

3> No período de 89 a 92 foi ut i 1 i~-::ad,:\ <':\ 

imagem de Satilite comparativamente com os dados de campo. 

Durante este per{odc foram desmatados cerca de 262 ha de 

V f:!' g fd: ,':\Ç: fr( O incluindo os ervais, base econ8mica da 

comunidade, e os focos de ervas medicinais usadas na cura de 

7 
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do enc as .. 

Para melhor entendimentor dividiremos a ,rea 

conforme as questBes Jurídicas distintas. Chamaremos irea A. a 

área em questic com a Fazenda São José e ~rea B com a Fazenda 

Modelo, conforme tabela abaixo. 

Tabela: Quadro comparativo entre vegeta,io nativa e desmatamento 

no per(odo de 1980 a 1992. 

lha. 

UEG NAT 88 VEG NAT 92 
AIEA 

DESNATADA 

AIEA A 348,55 298,11 51,55 

AREA B 754 412 342,11 

TOTAL 392,55 

OBS: A tabela acima resulta de c~lculos feitos atravis de lmagem 

de Satélitev escala 1:250.000 e observa~io em campo (valores 



2.3 - VEGETAC~O QUE RECOBRE A ÁREA INDÍGENA 

Temos a Floresta Estaciona] Semidecidual, que 

possui as seguintes características= 

- Cerca de 30% de decidualidade em época desfavor,vel. 

- Ocupa geralmente terras férteis. 

- Possui espicies de alto valor comercfal como a peroba, o cedro 

e o Jpe, etc. 

Esta Floresta recobre cerca de 30% da írea 

i 11 d Í s en a t o t a 1 e apresenta-se subdividida, c on Porme !:;E;IJ 

posicionamento no terreno~ 

- Floresta de Galeria, com presença abundante de palmeiras~ pindó 

e maca~ba. 

Floresta Submontana, apresentando-se nos t er r eno s mais 

elevados, caracterizando-se pela presen~a expressiva de madeiras 

d e I e i , c om a Pf:~1··c>bc,, ce dr o , ipe, p.,,,J. .. "Ol<:\l'"fim. e t c .. 

Na região noroeste da Jrea verificou-se a existlncia de 

remanescentes de Peroba] (ver folha 01) e em grande extensãor 

perobas queimadas vistas nos pastos, (foto 09) i n d i e an d o q u e 

havia abundincia da espécie .. 

As pastagens ocupam cerca de 70% da irea 

total, correspondendo a 1.674 hay dos quaisr em torno de 25 ha7 

encontra-se associada a remanescentes florestais. 

Constatamos remanescentes de erva mate nativa 

<~cto 10), em área significativa, indicando a existincia de um 

erval7 praticamente eliminado com os desmatamentos. A presen~a da 

erva mate, também evidencia-se pela local iza~ão da ,rea no que 

9 
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diz respeito ao clima com temperaturas baixas e um n~mero menor 

de meses de estiagem ao ano. 

em ireas circundantes às várias 

nascentesr vegetação gramínea nativa. tendo sua origem ligada a 

do hídrica do terreno pelo afloramento do len;ol 

freatico (foto 04) 

2.3.1 - EN~ORNO DA &REA INDiGENA 

Extremo Norte: Estima-se em 500 ha de mata. onde pequena parte 

faz limite com a ,rea Ind{gena. 

Encontra-se praticamente em toda sua extensio 

recoberta de pasto. 

Nor d s .. -:-st e= A qual existem 4 nascentes que desaguam no Cdrrego 

Gua;u, encontra-se praticamente destituida de 

vegeta~io nativa mesmo nas ireas de preservaçio 

Extremo Sul: Pequena área protegida por possuírem solos 

f:~ n x a ,,. <:: cii d <:> s •. 

&rea em quase toda sua extensio protegida por 

vegeta~io nativa. 

Encontra-se praticamente em toda sua extensio 

recoberta de pasto .. 

1.0 



2.4 - AVALIAC~O AMBIENTAL OA ~REA INDÍGENA 

A área em questão, apresenta-se com variaçBes 

de cobertura floríst ica, relevo e soles que lhe atribui um 

caracter de diversidade e complexidade. 

A cobertura Florestal existenter exceto a 

mata localizada na parte sudoester com cerca de 412 ha, 

encontra-se significativamente descaracterizadar pela explora,io 

seletiva das madeiras de lei (foto 11). 

As v~rias nascentes existentesr encontram-se 

destituídas de sua vegeta;io de entorno. Em duas, executou-se a 

barragens onde solo e declividade i r1<,\deci•.1t:,clos, 

resultou no rompimento destasr causando erosão acentuada e 

princípio de assoreamento do Cdrrego Gua,u. 

Os solos sior em sua maioria~ arenosos na 

regiâo do Cdrrego Guaçu, melhorando a textura nas margens do 

Puití. A margem do Cdrrego GUBiUr em quase toda sua extensão e 

pa1rt:&: d:;,\ margem do Rio Puiti en c on t r am+ s e p ar c ia 1 mente 

destituídas de vegeta~ão ribeirinha" Com a textura referida, 

declividade acentuada em determinados pontosy falta de vegetação 

ribeirinha e ausência de práticas conservacicnistas a erosio Ji 

se torna problema grave. 

Nas pastagensr que ocupam 70% da ~rea, pode 

ser notada pontos de erosio em sulco. A grande quantidade de 

massa vegetal seca, devido a inexistincia de pastoreio nos 

~ltimos meses e ocorrincia recente de geada, exp8e a área a 

grande risco de lncindio. 

u. 
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A fauna~ antes abundante na regiio segundo 

tem na irea indígena um ref~giov Ji que no entorno 
,., 

s ao 

poucos os locais com remanescentes de florestas. Cabe ressaltar 

que os desmatamentos efetuados nos ~ltimos anosy contribuiu 

significativamente para o desaparecimento da fauna. Mesmo diante 

destas condi;~es~ ao percorreres a AI. observamos a presenia de 

virias espicies de pissaros.e quadr~pedes como~ tatu~ anta, 

capivara. etc. Porém é visível a dificuldade da Comunidade 

Indígena em obter a ca;a para sua alimenta,io. 



2.5 - AREA EM GUEsrao X CdOIGO FLORESTAL 

O Cddigo Florestal Lei nQ 4771 de 15/09/65, 

no seu artigo 29, alterado pela Lei nQ 7803 de 07/89, restringe o 

desmatamento em faixa marginal de curso d',gua: 

Ao longo dos Rios ou de qualquer curse 

ci',gua, desde o seu nível mais alto. em faixa marginal, cuja 

largura mínima seja~ 

a) de 30 metros para curses d'ígua com menos de 40 metros de 

b) de 50 metros para cursos d 'igua que tenham de 10 a 50 m de 

largura~ 

e) nas nascentes, ainda que intermitRntes e nas chamadas "olhos 

d'igua" num raio mínimo de 50 metros de largura. 

Relaciona-se abaixo, conforme especificados 

acima. as ireas em que infrigiu-se o Cddigc Florestal~ 

1 - Praticamente toda a margem do Cdrrego 

NhuJui i Guac~ no percurso que faz limite cem a irea indígena, 

totalizando aproximadamente 5.900 me 17,7 ha. <a>. 

2 - Na extensio dos Jltlmos 1.400 m do Rio 

Puitá, em que ~az 1 imite com a área indígena, totalizando 

aproximadamente 7 ha. Cb). 

:] Nas áreas que foram ocupadas por 

Pastagens, todas as nascentes encontradas, em n~mero aproximado 

de 11 (por depoimento dos índios, existem mais), encontram-se 

desprotegidos nas bordas, totalizando uma área irregularmente 

desmatada estimada em 10 ha (e). 

i ::l 
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Cddigo Florestal, no seu artigo i9Q~ reza. 

- ••• os propriet~rios de Florestas exploraria 

a madeira somente atravis de manejo sustentado e dependeri de 

aprova~io privia do IBAMA ••• 

Constatamos explora,io seletivas antigas e 

recentes de madeira de lei e outros de interesse em parte 

expressiva da érea B (folha 02) sem manejo apropri~do nem 

avalia;io do IBAMA. 
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2 .. 6 - CONCLUS~O 

Com fH.11.:; d ado s ava 1 i ad o s 

t.evan t amen t <:) Amb i en t: a 1 Preliminar, concluímos que e\ AI. 

encontra-se problem~tíca nos seguintes pontos~ 

1) dreas que margelam os cursos d'igua e 

c ompv ome t i cl,,\s pela au s ên c i ;is r 

respectivamente, da cobertura vegetal nativa. 

Ál''f?as com 

desmatamento irregular, ausincias de priticas conservacicnlstas e 

outros, o assoreamento dos rios .. 

3) As pastagens secas, que ocupam 70% da área 

totalr trazem alto risco de incindio, e dificultam a forma~ic de 

ro~as e consequente produçio de alimentos para a comunidade, uma 

vez que existe grande dificuldade em conter a invasio das ro,as 

Pf::lc) Ci':\P i m .. 

4) ' a 

subs i st. ênc i \':\. pode:ndc) levar a extin~ic de nm 

propriedader sendo que esta Ji se encontra bastante reduzida pela 

a~ãc antrdpica inerente ao processo de colonlzaçio da região. 

Do ponto de vista Etno-Ambienta]g 

5) Desmatamento das tlreas de ERVALr que 

consistia na base econ6mica da comunidade indígena. 

A irear come se encontra, não 

capacidade de sustenta~ãc. dos pontes de vlsta da cultura 

indígena (ca~ay pescar coletar agricultura, erva], etc.) para a 
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subsistlncia dos seus 218 habitantes. 

De forma emergente7 se faz necessirio 

solucionar os problemas descritos nos itens 3 e 5. No caso do 

jtem 57 ~ compatível do ponto de vista Etno-Amblentalr a 

elabora,io de um projete de reflorestamento com erva-mate7 nas 

ireas de antigo erval. Os demais necessitam de estudos mais 

aprofundados onde surgiriam prepostas adequadas de recupera~io de 

irea e de auto sustenta,io compatível com os ritos e costumes da 

comunidade indígena. 

Chamamos a aten,io no sentido de que se 

provid&ncias urgentes nio forem tomadasr corre-se o risco da 

Comunidade incl{genar na tentativa de solucionar os problemas de 

fome, etcr busque alternativas que possam agravar ainda 

mais a situa;ão dos conflitos de tErra. 

Estamos nos ·referindo a possibilidades de 

arrendamento dos postcsr por parte da comunidade. Uma vez que 

C)C: UP am 70% da irea indígenaT se a comunidade 
,., 

n a o t Í ve r 

apoio da Funair certamente lan~ari mio desta alternativa1 Ji que 

outras comunidades o fazem imaginando estarem resolvendo os seus 

PI'' CJb '.lemas 1 quando na verdade estio adquirindo cut ros 

propcr~8es mais graves e Ji bastante conhecidos desta Funda~ão. 

Assim, voltamos a refor~ar a elabcra,io urgente de um projeto de 

reflorestamento com erva-mate dando assim estímulo inicial para a 
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2.6.1 - SUGEST!O: 

1) Sugerimos a continuidade dos Estudos na 

referida irea, atravis da forma~io de um grupo de trabalho, com a 

técnica de inst itui;aes como IBAMA····MB, 

Estaduais de Meio Ambiente, universidadesv Ong's e acompanhamento 

e participaçio da Comunidade. Este teria come objetivo elaborar 

um Diagndstico Ambiental da ,rea e encontrar 

corretas para recupera,io e Autc-Sustenta;io da mesma. 

2) Articular Junto ao IBAMA, a cria,io de 

RPPN (Reserva Particular do Patrim8nio Natural instituída através 

do decreto nQ 98914 de 31.01.90) nas propriedades de entorno da 

em questio. que apresentem 1·· (,),'DH:Hl f.:'SC entes 

significativos para a prote,io da fauna e, entre outros, 

conserva,io dos recursos h{dricos. ( an e xo ) •. 

JANIO MARQUES DA SILVA 

Eng.Agro <CODEMA/DPI/FUNAI) Eng.Flor. (IBAMA - MS) 

Campo Grand~y 07 de agosto de i992 
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INFRA-ESTRUTURA EXISTENTE NA SEDE 

a) Curral medindo 60 metros de diimetro. 

b) Um tanque de combustível (6m x 2m altura X i.9m diãmetro) 

e) Um depdsito d'~gua de concreto (14 metros diimetro X 1.5m de 

pn)'f'uncl idade) " 

d) Caixa d',gua de ferro, capacidade estimada dentre 15 a 20 mil 1. 

e) 5 casas sendo: 2 de 3 quartos (7.0m largura x 13.0 m 

comprimento) e 8 de 2 quartos, onde todas sio de madeira, piso de 

cimento com vermelhio, telhas francesas, nio possuem forro e tem 

banheiro e fogio de lenha. 

f) Um galpio para veículosn tijolo 8 furos, telha amianto, cem 

quarto de depclsito. Capacidade para 4 tratores. (17r5m largura x 

7,5m comprimente). 

g) Aprcxlmadamente 50 toras com comprimento e diimetro médio de 

entre an.i i e o ,. i p~~ ,. 

guajaira, guarita, etc. 

h) Tanques de concreto abastecidos pelo tanque central por 

gravidade, e distribuídos nas invernadas em nQ desconhecidos. 

i > Cercas de arame liso nio mensuradas. 

' ~: 
j 
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SITUACAO ATUAL DA AREA INDIGENA JAGUAPIRE 

JULHO/f992 

SITUACAO f\JNDIARU1 DEMARCADA/JULHO 1992 
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LEGENDA. 

• l>ESMATADA DESDE 1998 

• HATA REMANESCENTE 
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MAPA - 3 

DESMATAMENTO APOS 2a. EXPULSAO DOS INDIOS 

1988 / 1992 

IMPACTO DA ACAO ANTROPICA 

AREAS DESMATADAS A. PARTIR DE JULHO DE 1988 - TOTAL• 382,55 ha 
AI R•f. ~ Fcn:Ã Sc:o Jo.. B I R•f. ·9 Faz Mod•lo 

Ar•a el • ,i,55 ha Ar.a ~3 • 182 ha r a 0 • , r 04 • 60 a 
s~-fola~ - i .1 ~ Sutroial • à42 ~a 
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