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Reserva BiolÓgioa do Guapor4 16/10/88. 

Relatório na 001/88 de 16/10/88. 

Do Chefe Equipe Loca11zaoão !ndioa arredios. 
Ao sr. Assessor !ndios isolados 2• 

Assuntos Relatório apreaenta 

Senhor Assessor, 

Conforme fui designado pela Portaria nt 0645/PP/ 
/BSB fr 09/06/88, finalidade localizar gr11pos arredios. Eealareoemos 
o segu.1ntea 

Desloquei-me para. a Rasen-a Rio Branco, fim man 
ter contatO·OOm o Chefe daquele PIB, finalidade arranjar !ndios para 
fazer parte de nossa equipe. lfa oportunidade, oa !ndioa que ali se!! 
contravem, aligE;t.raa .ª não poderem part~oipar .por motivo de estam em 
Vigilância de madeiras roubadas por maderei~s de Alto Jloresta1 in 
formaram que Jeria maia fácil eu entrar através PIN Oaju! e que os 
~--d , , ~ 
1Il ios daquela area, 1eria otimas informaçoes sobre presença de gru- 

• , 1 po_s arredios naquela regiao e, como tambem participar de nossa equ - 
pe. 

Assim sendo, resolvi mudar de acampamento e bai 
xar de baroo durante doia diaa para Piff Oa~u!, montamos aoam.pam.ento 
na localidade do Morr0. Pelado, Dl&ntive o.ontatoa com Úldios Tuparis, 
o a mesmos se pron'li.tioaraa a oo1abora,., Wornando que haVia exiatê!l 
eia doa !nd.ios ~dios naquela regtio. 

Dia 19/09/88• partim.011 do Morro Pelado a 240 
grS11s, juntamente com. uma equtpe composta de 08 integrantes os quaiss 
lranciaoo de Asaia Costa, ?emendo Carlos Reis, Rieli Franoiscato, 

Zelito Gavião, · Coronel Gavião, 1tanu·e1 ~pari, Valdena.r i"llpa.ri, »1guá 
' ' ' li Tupari~ ~te· este percurso, ,noontramoa 04 isa.rapes todos eeooa, 

tivemos que fazer 02 poçoe 0011 p%'0fundidade de 03 metros oom uma di,! 
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tânoia aprox1Jlta4amen11e 30 Km, enoontramoa WII ~;:;:;:.;;:··~os , 
arredios, vim.os tambem rastos reoentes, aoredi to que os mesmos usam a- 
quele varador para perambulaoão e oaoadasJ creio que sua Aldeia deveª.! 
tar um pouco longe, pois ali por perto não existe águ.a. Oom estes vest.! 
gios recentes toda equipe se preocupou especialmente os :índios TUparis, 

, . ( ) , e como ja estavam.os com quase 02 dois dias sem agua, resolvi voltar.! 
fim de evitar descontentamento. Retornamos ao Morro Pelado dia 25 e ohe - 
gamos dia 261 quando em 27 /09/88, apanhamo a o barco de volta, chegam.os 
no PIN Rio Branco dia 28. Dia 29, fomos até Alta Floresta manter oonta- 

1 A I , tos te efonioos oom v.aa. sobre nosao itinerário e tam.bem colher melho- 
res informações, onde poderiam montar nosao aoampamento1 pernoitam.os em 
Alta Floresta e dia 30/09/88 seau:lm.os com destino linha 105, onde mont.! 
mos nosso acampamento básico. Dia 03/10/88, partimos novamente para a 21 
viagem, equipa oomposta de 05 (cinoo) elementos sendo os seguintes, 1J::i!1 
cisoo de Asei• Ooeta, RaiJmUldO Ooata ~reitas• Rieli ~ranoisca.ro, Zelito 
Gavião e Coronel Gavião. A 210 graus da linha 105, encontram.os 03 igar.! , 
pes todos secos, tivemos que tazer um pooo de O) metros de profundidade. 

, . 
No JR igarape oom a distlUlOia de aproximadamente 35 Km, encontramos um 
ta.piri dos índios arredioa, vestígios de mais ou menos 01 (um) ano, o . , 
mesmo ja estava caido por causa de uma arvore de galho que caiu em oima. 
Todas as madeiras do oitado tapiri toram cortadas com machados de pedra 
ou coisa semelhante, encontramos também onde eles fizeram coleta de mel 
silvestre e picadas nas p:roxird.dad.ea dos igarap&a, para nossa surpresa 

os Índios Gaviões que partioipavam. da nossa equipe, ao verem os vest!g! 
o• dos índios arredios se apavoraram. com medo e não quiseram mais pros 
seguir viagem, alegando estarem doentea, por esse motivo tivemos que w! 

" t ta.r ao acampamento, ja eetavamos bem perto da Berra da Tartaruga, pois• 

eu tive a cuiosida.de de subir em uma árvore para verificar a distância, 
talvez faltasse uns 15 mn. 

Ohegamoa de volta dia 08/10/88, os Gav1Ões me pedi 
ram. para retornar a sua aldeia de origem, tivemos que atender, pois os 
mesmos estavam ameaçando até fuga do acampamento, por esse motivo evi 
tando problemas• tivemos que se deslocar afim de arranjar novos compa 
nheiros para dar continuidade do nosso trabalho, e como também recursos, 
tais como sejama meroadoriaa e pagamentos para pessoal que não são fun• 
cionários, esolareaendo ainda qae· já começou a chover na região faoili• - " ~, tando nossas penetr&Qoea na.a areas, apesar de que o tempo mais favo~Gw.L 
para realizar eese tipo de trabalho é a partir do mês de maio. 
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Oom reterências as invasões dentro ~a reserva 

biológica, posso afi~ que é um desastre tanto por parte de ma. 
dereiros oom.o gnl.ell"Osl ohegamos até encontrar um topógrafo da 
Prefeitura de Oaooal fazen4o levantamento para demarcar fazendas• 
para funcionários daquela entidade, o mesmo ao manter contato co 
nosco, fioou apavorado e após 03 (trê•) dias oolooou aeu aparelho 
no carro, juntamen~e com sua equipe, e foi emoora. ~inal• todo o 

pessoal que ali se encontrava nas proximidades do noaao aoaapaman - to, baixaram todos para A1 ta J!lloresta. Infol."DWILOs ainda. que todas 
as estradas de e.oe~o a área B:t.olÓgioa. a partir do fim de novem- 

,,,. - # _ •• bro, nao tem we oondiooea para tráfego e, assim sendo, quero ~ 
tar o mais breve PO.ss:Ível• pois até o dia 20 do oorrente, quero~ 
zer a Jt viagea, a fim concluir o meu trabalho, ou seja, enoontxar 

.t - # , ~ --" - - novos. vest.1.tSioe nesta area• tenho oolhido otimas .1.u.a.ormac;oes are.§ 
peito desata Ú141oe, estou anoioso para me aproximar desse gnipo 

que nos parece eer muito primitivo• pois todos esses vestÍgios. c,ie 
enoontramoe a'té o momento, aoho que seja fase de perambula9ão. 

ASsim aenclo, são essas informa.9Ões, as quais 

tenho no momento para v·.sa.. 
Esperamõs conte.a- com vosso apoio, afim de que 

possamos continuar nosso trabalho com mais sesuranoa. 

Atenoioaaniente, 

< ~A/_~~-t 
~4e~1s Cos.fríl,;.:;- 

Ohete .•.•. Equipe 
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Relatório ca viagem de reconhecimento da Serra João Antunes e' 

Rio São Simão, realizada na periado de 13 à 22 junho de 1.989 

Membros da E~uipe: An~enor Vaz, Francisco Assis Casta, FLancis 

co Carlos Benigno, Junior Macurap, Rieli 

Franciscato, Valdir Aruá. 

O ôbjetivo geral desta viagem era realizarmos um reconhecimento 

de ~rsas ainda não expecionada, no caso o Maciço Oeste da Serra 

João Antunes e es condições de navegabilidade do Rio São Simão. 

Em t e rmo s específicos, objetivávamos:. 

A - Arrolar o maior número de vestígios dos. 
isolados; 

B - l~calizar ~rea propícia para instalaçio' 

do posto da E~uipe de Localização, ~s 

margens do Rio são Simã~. 

O.roteiro da viagem foi elaborado por Assis Costa, Antenor Vaz 

e RieliJranciscato. Consistia nc soguinte: 

. \ 

-- 



~;~- 

~ 
FUNAI 

Fundação Nacional do fndio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

• 1c 

Fl.01 

• • • • • • 
4Rcteire PLRfVl'!flDO 

' ' ' ' •• 
·"' 

, 
" ,, ., 

' / 
.•. , ' , , 
MO!l. 

\ 

/ 
( 
( 

I 
~) 

~ -- T~ ...,___.... 

' / l,--- 

Escala: 1.250,00 OD~: O traçudo d~ :~rra Joio ~n •. 
o b e d se e 2. ~:;...:;: !. ~. 

Pora melhor visu~liz~çi~ ' 

observe mapD rodovi~r:o de 

~onaÔnic 1.9~8. 

, 
.. 

,( 



~~ 

~ 
FUNAI 

Pundação Nacional do índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR FL.02 

Este roteiro foi traçado visando atender os objetivos especÍfi 

cos. No entanto, o fato de não conhecermos a vegetação da regi 

ão, como também o surgimento de novos vestígios, levou-nos a 

modificar o traçado inÍcial. 

Para executarmos tal trajeto, atravessamos 5 diferentes vege 

tações (1) durante um pericdJ de 10 dias. 

A par~ida do posto (2) se deu através de um var~douro ind!gen~ 

Este varadouro leva-nos at~ o varadouro central, do qu3l sur 

gem ramificações ~ue nos conduz aos acampamentos, áreas de e~ 

ça, pesca, coleta de frutas e mel. Estes varadouros loc~lizam 

se ~uase ~ue totalmente em região abertas (SA~, SAF). Cbserva 

mos varadouros em florestas (ABP, APF) suando se trata de ace~ 

soa áreas de casa ou quando não é possível atingir uma dcte~ 

minada região sem 4ue o faça através de áreas abertas. Os var~ 

doutos nas florestas sio bastante sinalizados ( galhos 4uebra 

dos). 
Os acampamentos ind!genas estão distribuídos por toda Serra J~ 
ao Antunes. Os yestÍgios (pisadas, capim puchado, folhas e te~ 

ra removida, etc •• ) aponta ~ue tal área é mais ocupada no p~ 

riodo das chuvas, ,;uando parte das regiões de Lerras baixas, • 

tornam-se alagadas. Nesta viagem localizamos 12 acampamentos' 

indfgenas. Destes 5 (cinco) estão localizados no Maciço Des{e' 

da Serra João Antunes, nas proximidades dos igarapés afluentes 

dos Rios são Si~ão, Baia Rica e Igarapé Surubin. Ps 7 (sete ) 

restantes encontram-se localizados nas terras baixas ~ue cir-~ 

cunda o lado oeste da Ssrra João Antunes (Vale do Guaporé). 

Os acampamentos seguem uma mesma linha ar.;uitetSnica, utilizam 

materia prima na região (madeira, cipó, palha, etc •. ), locali 

zam-se nas matas (de galeria) dos igarapés ~ue margeiam os ca~ 

pos, limpam a ,rea a construirem os tapiris, sem derrubarem as 

~rvores, de mo~o ~ue torna-se invisível de u~a vis~~ superio=. 

A estrutura vertical d~ susten;i~ dos tapiris utiliza ~rvures' 
(em pÉ) nas ~uais amarram, com cipó (sempre a mes~a a~arraçQ~~ 

A estrutura horizontal (paus cortados nos arredores). A ~aiorl 

a é cortada com machado de pedra a instrumento de ferro ( 1ue 
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aparenta n2~ afiado). Nestes acam~amentos encontramos diversos 

artezanatos ind!genas: ~rcos - 16, flechas (~uebradas) - 2 ~! 
chado de Pedra adulto - 40, Machado ~edra infantil - 18 Soca-' 

dor de Pedra - 1 Cuia de Açai - 30 Facho de Aricuri - 5 Coroa' 

de Tucum - ~ - 10 rn m, 30 cm; enccntramos também 3 c~aleiras ( 

2 delas danificadas), 60 canecas de seringa (uma delas de alu 

~inio com a ~igla 8CA - Banco de Crédito da Amazônia), 1 lata' 

da doce (goiabada) e outra da kituti (a~bas enferrujadas). 

No ~ue se refere a residuo alimentar, 

Jabuti, Porco, Jacaré, Macaco, mutum, 

encontramos ossada de 

Tarna~duá. ~rvore a~nde ' 

colet3ram mel, C~racol, Concha e Castanha de Iricuri. N~s var~ 

dowros ~ bastante fre~uente encontrarmos (em lageados) coco de 

Iricuri, ~uebrado e retirado a castanha. Até o presente momen 

to n20 encontramos vestígios ds roçado nem de mandioca e milho. 

No ~ue se refere~ viagem em si, tudo aconteceu ~ 

contento. No total, andamos 84 Km (ida e volta). Dois fatores' 

contribuem consideravelmente para que a relaçia espaça percor 

rido X tempo tenha um bom rendimento: Primeiro é yuando anda- 

mos no campo e segundo, ~uando andamos através de varadouro i~ 

dégena. Lluando estes dois fatores se associar o rendimento é, 
ECelente pois além de andarmos bem, colhe~os um número maior 

de vestígios (4). 
~o 1g dia (13/06/89) saímos do posto às 7:30 horas. Após meia' 

hora de caminhada um mernbro da E~uipe (Assis Costa) furou o pé 

num estrepe ind!gena. Devido o ferimento nDo ter sido grave, o 

mes~o prosseguiu. Às 17:30 horas, estávamos montando âCampame~ 

to às margens do Rio São Simão. Este percuso corresponde a a 

proximidada 12 Km. Neste percuso, a partir do Km 10, a cami 

nhada tornou-se muito cansativa pois tivemos de atravessar 2 

Km de Piriri (com muita malicia e/ou Tiririca) {SD). Ainda no 

Maciço leste Serra João Antunest col~ernos dados de 2 aca:;,pane.Q_ 

tos ind{genas (nº 3 e 8 ). Destes, resalta-se o de nº 8 ~ue 
peles vestfgios ~ncontrados e sua área(~ 250 m2)sido uma ald~ 

ia (p/ o período chuvoso). Nele encontramos 66 machados de p~ 

dra (16 adult~s- ~uebrados - e 30 infantil), um arco (mecindo' 

3 metros de comprimento e~=~ 15 mm no centro), a madeira ' 
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utilizada ~-Pupunha, 2 chaleiras danificadas (1 esmaltada e 

outras de alum!nio) e 30 canecas de seringa (todas enferruja 

das). Na entanto o ~ue mais nos surpeendeu ~ o fato de encon 

trarmos uma ossada humana exposta. Os assas estão incompleto~ 

Para efeito de estudos, colhemos os se~uintes dados: 

FBMUY 

ç '3 
'* 3'1,o e- 

J'3,Sc:.- 

-,( 

f; 
ílfÜA 

:::::!?, p~i- ON; C> 

)i- 3-3,o e- ~ 

(: BrAÇO ~ 3 

a: vi:. te LA 

Além destes, encontra-se ainda, v~rias costelas, vertebras,cii 

nio com os dentes superior em perfeito estado e vários peda-' 

ços não identificados. 

No acampamento do Rio são Simão 2 dias, período este aprovei 

tado para abrir pecada que nos conduzissa ao Maciço Deste da 

Serra João Antunes. Às margens do são Simão (sentido II desce~ 

de"), localizamos varadouros de seringueiro com serin;as apro 

ximadamente há 7 anos. 

No dia 15 a picada que Íamos abrindo, atingiu um caw.pc no p~' 

da Serra. Neste mesmo dia localizaou-se um acampamento indfg~ 

na (nn 9), na ~uebrada, e o varadouro mestre na chapêde da 

serra. Dia 16 às 13:00 horas toda Equipe montcu acampaT.enta ' 
, .•• . , ( 1 • 

no pe oa serra as margens da nascente de um i~ara~e ~eito r2 

choso com algumas poça~ d'açua). Constata~as 2 existin=ia d~ 

mai5 igarap~s, com nascente no lado leste ca Maciço ta 5crra' 

Joio Antunes, al~m do Gue no mapa. Neste mesmo dia lo:~lizau 
se 3·acampamentos ind!ganas (nº 10,11 e 12). 
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Destes mere~e desta~ue o de nº 12 pois é de 

recente (um ano), ocupa uma área de 120 m2, 

Tapiris dos ~uais 3 deles medem 4 metros de 

e o st rução ma í s 

composto de 5 

comprimento cada' 

um. Encontramos cuia de Açai, Tijelas de Serin;a, Tocha de f~ 

go de Aricuri, e penas de Cigano pela metade (supomos ~ue as' 

metades foram' utilizadas na confecção de flexas). 

Dia 17 amanheceu frio e o dia todo foi de friagem. Bom para ' 

caminhar por~m ruim para localização pois nã~ viamas" A cara 

do sol". Nsste dia andamos cerca de 15 Km, dos ~uais 13 Km 

utilizamos varadouros indígena • Localizamos um acampamento ' 

indfgena (nº 13) (5). Este acampamento indígena está constr~ 

ido numa área de aproximadamente 130 m2. Encontramos 9 arcos' 

(2 iniciados e 7 concluidos), 1 pedaço de machado de pedra, l 
lata dE goiabada, resíduos de ossos de Jabuti, Caracol. Num 

varadouro que parte deste acampamento, observamos sinalizaçio 

(galhos envergados) recente (aproximadamente 16 dias). t vi 
sível a presença de fogo por toda área, motivo este ~ue difi 

culta o levantamento de mais vest!gios. Às 16:30 hs estavamos 

procurando um lgarape com ~gua para acamparmos. D dia foi pu 

chado, descemos a Serra pois certamente na região baixa encon 

trariamas. ~gu~. ~s 17:30 est~varaos acampado ~s margens de um 

igarapé (afluente de São Simão) com poças de água. Os planos' 

cóotinuavam firmes, apesar de algumas alterações na rota, d~ 

vida os varadourcs indfgenas nos arrastar p/ áreas não plan~ 

jadas. Dia 18 in!ciamos viagem rumo ao são Simão, no entanto' 

onde estávamos o acesso só se faria através de Pirixi (levari 

a~os cerca de 4 dias para chegar no rio e 3 para voltarmos ao 

posto). O suprimento alimentar daria para 3 dias. Decidim~s ' 

voltar~ Ssrra para realiz2rnos levantamentc do lado Norte e 

Noroeste. Voltamos e acampamos na nascente de um igarap~ si 

tuado a noroeste da serra. À tarde localizou-se 2 acampamen 

tos indígenas (nQ 14 e 15). Ambos com menos de um ano de con~ 
truçia. No a~ampamento ·lnd!gena nº 15 (com 6 tapiris, as rnaE 

gen3 deu~ igarapé, com ~gua corrente, afluente do 5za Simão) 

encantrarnos·pela lº vez uma flexa, com as seguin:es caracte-' 

risticas: uiilizam pena de ci;ano, a~arram a pena cc~ fio 
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de Tucum CO":T'l espaçamento de 8 mm e cotcem com uma ca~ada de 

resina. A tab~ca é mais grossa ~ue a comun (g =). Enccntramoa 

tamb~m um Arco, Cuia de Açai, Pedra de Amolar e uma lata de 

Kituti. Para =ortar a madeira utilizam facão e ma~hado de fer 

ro bastante usada. A descoberta destes Últimos acampa~entos ' 
. dr a n igenas, fez-nos mais uma vez mudar de plenos. Decidimos 

prosseguir no varadour~ indigena ~ue nos levou a tais acampa 

mentos. Dia 19 estabelecemos acaw.pamento no carrego do acam 

pamanto indfgena nº 15, partindo em seguida para explo~ar a 

~raa. Seguindo V3radouro indfgena central, cruzando o carrego 

(do acampamento), aonde encjntramos local de pesca, fogo re 

cente, mo~uern e lugar onde trataram peixe com restos de urna 

semana. Seguindo o varadouro, ~uando este se aproximê da mat~ 

ele desaparece. (~ue por sinal é uma caracteristica constante 

). Voltamos pelo mesmo varadouro e em frente do acampamento 1 

indÍgena nº 15 pegamos uma ramificação ~ue vai até um Buriti 

zal. Ai localizamos o acampamento indÍgenn nQ 16 que possue ' 

algumas características peculiares. A palha utilizada para 

confeção das tapiris é de patachá, intercalada com folhas de 

pacova, fogueira acesa recente. Deste acampamento partem 3 

varadouros. Decidimos explorar o varadouro central. Este var~ 

douro muita bem pisado, deve dirigir-se p/ o são Simão. Anda- 

mos 3 Km nele e chegamos a uma clareira às margens de um COL 

rego de água cristalina. Voltamos p/ o nosso acampamento pois 
já começava a escurecer.~ noite, planejamos o dia seguinte ( 

20/06/89) decidimos explorar os dois varadouros (o da direita 

e es ,ue~da) do acampamento ind!gena nº 16. O varadouro da 

es ,uerda logo acaba, o da dierita apresenta vestfgios de .ue' 

é usado com freguência, bastante batido e sinalizado, com SJ 
na li zcção do mesmo dia, a 40 rn et ro s encontramos uma " Garapa 

nauna" cortada um pedaço de 50 Cm para fazer a emenda da pon 

ta com a ta~uara da flexa. Ainda neste varadouro, localizamos 
urn acampamento indfgana (nº 17). Frente a estes dados de ves 
tÍgios recentes, achamos pr~dente recuar~os por acharmos que 

estáv2mcs próximos da :.reada aldeia. Decidimos infciar vi 

e ç ern de r e t'o r no · ao posto da Fun a í (é). Iniciando, p e qamo s o 
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veradcuro i~digena, Com 4 horas de camin~ada, localiz3mos um 

varadouro secund~ric ~ue nos conduziu a um acampamento indÍ- 

gena (nº 18). Este acampamento ~ueimada, ele localiza-se ' as 
margens de um igarapé com água empoç3da. Decidimos montar ~ 

campamente pois nas poças tinha muita peixe (JIJU) e al~m de 

estarmos enfadados, a alimentação j~ começava a escurecer. À 
tarde seguindo o varadour~ decidimos explorar a reciãa. Loca - - 
liz~mos 2 acampamentos indfgenas (nº 19 e nº 20) destes o l9 

apresenta as seguintes caractarfsticas: 6 Têpiris (2 caídos' 
#) , , 

e 4 em pe, destes 2 reformados ha 8 ~eGes e usado ha 2. [~ 

contramos um arco (todo envernizado com Urucum), uma f!exa ' 

~uebrada (sem a ponta), resíduo alimentar de Jabuti, Caracol, 

Porco e Jacar;, dois machados de pedra (1 2dulto e ~uGb~ado' 
e 1 infantil). D varadouro ~ue leva a este Tzpiri ~ bastante 
sinalizado e usado, com sinaliz~ção recente. 

Dia 21 partimos as 7:30 hs e as 15:30 hs est3vamos montando' 

acampamento. ;s margens do Rio são Simão. Dia 22 ;s 15:DO h s , 

chegamos no posto da Funai. 

Para esta viagem, cada membro levou a seguinte bagngem indi 

vidual: 

- Rede, Cobertor, Mos~uiteiro, P1~stico, Corda. 

Roupas, Juichute, Sandália, "To a Lha , 

- Facã::i, Rama. 

- Vela, Fosforo. 

O suprimento alimentar, dividida entre todos, ccnsis~iê e~: 

- Arroz (15 Kg) 

- Açucar (8 Kg) 
- Sal (1Kg) 
- Café (1/2 Kg) 
- Farinha (12 Kg) 

Ôleo (1 lata) 
- f"ubá (1 Kg) 
- L e i t e ( 1 1 a't a ) 

Durante a viagem foi caçado cerca de 15 V-g de carnE. 

No dia 25/06/89 realizamos u~a re~nião a::inde um dos assuntos1 

foi avaliar esta vi~ç2rn, c~ega~8s nos ~~ntos: 
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:.- A viagem teve um resultado satisfatório, apesar 
de - termos levantado condições de navegabi nao as 

lidade do Rio são e •••• ...; imao. 

Em certos momentos d~vamos mais prioridades aos 

novos dados, do ~ue aos planos reõlizados no dia 
anterior. 

No memento da discussão para uma posterior regi- 

ão, algumas pessoas ausentaram-se, ~uando podian 

ter contribuído valiosamente. 

(1) Florestas das terras baixas com palm8ira. (mata alta ) 

(Abp) 
Arbórea aberta sem floresta da galeria (campo) 

ArbÓre densa (Pirixi) 

ArbÓre aberta com floresta de galeria 
Par~ue com floresta de galeria 

Fonte: Mapa fitogeográfico. 

Projeto Radam Brasil. 

1979. 

(Sas) 
(So ) 
( Sa f) 
( Spf) 

(2) O posto enc8ntra-se localizada no extremo sul da serra ' 

Joio Antunes (Maciço. leste), fim da linha 105. 

(3) luando nic ~ possível, fincam estacas no ch;o. 

(4) Nossa roteiro consistia em descer a Serra João Antunes ( 

Maciço leste) em direção ao Rio são Simã~ ( de modo que 
, . d t . " pasassemos por um numsro maior e acampamcn os 1nd1genas 

ja localizados). Subir a Maciço cesta da citada SErra ( 

fazer l~vantamento) e em seguida desce-la direção do re~ 

rid~ Rio ( fazer levantEmento sentido descendo) atingin 

do assim a linha 110 ~uando retornariamos ao posto 

(5) Um 4UilÔ~etro antes de che~armos nest9 acarp2mento incí- 
t , . d ,.. . . 1 

gena, encon ramos varias cacos E c~~a~1cas, caracteri- 

zando, tal regizo como um sítio Cer~~ico a ceu aberto. 
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RELATORIO DE· TRABALHO DE CAfilPO DA 

LOCALIXAÇ#t'O DE INDIOS ISOLADOS-RESERVA B10LÓGICA DO 

06/11/88 -- 21/01/89 

,, 
CUAPORE. 

tJlarlo de-. Atividades. 
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Sa{ de Cui"ab-a no- dia· cinco- de novenbr-o-.,com destino .• a. E"sta- 
çãa -Biologica do Guapore~na.mun~c{pio de A1tà·F1oresta do Oeste, 
estado· de> Roflrlonia,designado; a de~BTtVolve-r- um trabalho de localização 
de-· grup.Ct-S. in·digenas isolado:s·,que- fi·ca neste regiã9 ,para tanto recebe~os 
ôrdam do sr-§ e·ssesor de·- índios iso,lado·s,.s~ Aryovaldo Jose· Dos Santos, 

, 
para_ qu~ todos rros,, que coepnmos. a equipe-.naõ.~ fi·zessemo:s contato ime..: ·. 

diato·,apena:s locaiizás:se:-mos a ex.i.stência de· índios naquela região. 

Cnegue·i na. ·1ocal da trabalho no- dia s.e-is de nove,mbro. e no 

ou·tro dia oirganiza-mos t.mr acap.a-m-ento: COfll mais segurançã ,no dia oi to 

saimos para. bater a ~ra~ que durou dois. dias,. durante a canzinhada 

constamos. vest-Ígio·s recantes, · .· p.egadas 6' tapiris e o local onde tira.- 

râ"n· ma.de-ir.a p,ara const:uça-o de- tapiris.Alguns eu f'ot-ografei e as fotos 

es~aõ anaxadas a este relato~io.Sobre as madeiras que forão encontra~· 

das corta-das. constatamos que- não· 'foram cortadas com machado de ferro, 

mas. sim com machado· de· pedra. 
,· 
1 Durante estes. dois dias que andamos na àrea fo.rci!.:. encontra_ 

das sinais. de que os indios per:a=buiarn "-:_aquela parte.Lsta àr-ea fica 
, 

mais ao norte- do· nasso acampamento atual.Nosso acampamen:to esta den- 

tro- da f:staçãB Biologica.--,~ Gu~-p~que f"ica a cento e- cinquenta e - 

oito· Km.de- distancia de- A"lta rcx:esta do ftes.te:o- acesso é feito pela 

linha P.SO~inda ate--no local por nom& ~are-ão· e depois pegando a lin- 
, 

ha noventa 8' cinco-.A· p-a.rttir- do ig-arape Consuelo j a passa a s.er a . 

rese-mra biologica. 

f"araa encontradas oito.:-' tapirls,to·dos coai o mesmo 'feitio da 

construcão.,-dentro de alguns-dele'& exist.iaa ossadas de aniaiais,cor.ao ja 

bcrti.porco.jecaré- a tambem~~oram ~ncontradas pen~s de u~uqu •. 

/y 
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es.tas penas devem se-·r para co:feccionar- f"le:xas, f"or:am encontrado 
tambem macHtlo:s. de pe-dra: {.que pareciam ter sido abandonados a pau. 
coe dia·s atrasr,material _que S!..·Utiliz.ado·S com tochas para cla 
rear- a nai t-e- e uma e,spece, de vasi1hame c:Gfecc.ionad.a com a parte 
protetora do cacho da palmeira açaL!. Oticervamos que- as o:ssadas 
de- animais- de grande porte- são guardadas dependurad,asN~At}JDOo~'i · fUN~, 

FUNOAÇl"'-0 coM. ORlülNAL. 
ao.. redor. dos tapiris, ~ONtrRE _..!JL ,j"1.,_ 

o AT A----1-1···-1 ~ - 
,ss1NATURA:- 

No dia vinte=e sete da novembro mudamos de acampaento, 

no· dia vinte e nove- o indio Andre A·l.ante-su,o motorista Rie·lli 

rranciscato ai· eu f'orao-s buscar- e restante- do material que f"icau 
pa~a trás.~fomos de- toyota ao chegar no.ve1hn acampamento,Ri~lli 
fo~ entrar no barracão, e teve seu p' esqulll:do perf'urado.por um 

pequeno pedaço de âmago de madeira,que damos o. nome- de e·strepe. 
Assim f'icou provado,que es-tes indio:s ob$:ervavam jà a algum tempo, 

nosso trabalho.For-ão retirados 'trinta~ um estrepes que 'foram 

entre"9"ue:s ao cherre da equipe As.sis Co.sta rreitas. 
Na val ta tiv_amos um do.a pneus-. furados tambem por um 

estrepe •. Ao .·redor do acampamento encontramos pegadas que parece11 
ser de Homem,~ de boa estatura.Cauculei que fossem WD grupo de 

se-is pe-s soa s s Ear outra ocesião,em no:sso acampamento o motorista 
Ri~lli estava l'impando: alguns pe·ixe:a a beira do igarapé qudtlo 
ouviu um pequeno baru1ho e olhando para trás.pode ver parte do 
ombro Et -do areo: e f"l..e,xas da, inidi.e:,.erl.e estava. a obiservá-lo.Riedli 
sa.iiu. sem faz&'lt n-enht.DB movi.mentol. bl!USCO' e f'oi a t& o barracão e 
comunicou ao. s;r-2 f?a:imundo,que e-s.tava subistituindo o c:he-fe da 
e-quipe. 

No outro dia Rie11i saiu nao muito distante do aempa 
mento que ainda estava em constru:ção-,quan:::io oute vez teve seu 
calçado perfurado por ura estrepe·.Oepois do acampamento já montado. 
Assis resolveu qug-c.-iria ~locar auguns brindes nos dois tapiris 
mais prca:imos,que f'ica.i ao norte do acampamento atual.Para fazer 
est~-tiabalho fornos em quatro pessoas:Nssis,Rai~undo.Cetulio iacu 

rape ,e, eu., cons.truimos u11 outro tapiri para colocarmos os brindes. 
rr primem tapiri rica numa distância da quinze Km.ap.xa:cimadaments. 
Oprimeiro pj!:r:B .ir- segunda-·i'"i.ca-_.-.;r~daz~K~ segün-aa~pa.ra o terçei.ro 
riaJ -do~ Km.Ourante o tr-:po que passai dentro da reserva,n~o 
ande-i. cuito,pa:rque já esta.a. entrando a es~ção chuvosa e- n!;!st:a 
~-~-muito-,•. dif'ic::u1tz, muJ.to os trabalhos. de 1oc:alisação. 

Portanto eu bati ~ pequena parte da reserva.por vnl ta de quarenta 
Km. sendc que em toda esta ~rea são encontradas sinais recentes de 
indios.~o dia quatoze de n:vembro,.desloque~=e ~~ resarva para ir 
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e· ffaimundo-.,Rairaundo proseguiu sua viagam até C-acoal1chegando e m 

sue e as a encontrou sua esposa com problema de saude,e .s an do assim 
tivemos que· esperar sua voltaJque levou onze dias. 

rro óia vinte e cinco voltamos para a reserva com a toy 
ota carregada de oercadoria,rnas como ja estava entrando a estação 

chuvas:;. tivemos dif"iculdade de acesso.p:xque·os lugares que passa- 

h' ..,S' • ~-.-:' - eb,J,i • t V .,. • t fi - mos a onze uias ai....i.as,nao mais com an es. arias pon es oram arras- 

tadas. pelas aguas .• tiv~raos que- cavar com enchaàa e p Lca r-e t.a , de 

a~bos. crs lados dcrs igarap~1para percorrer se~enta Km.gastamos trâs 

dias ,mas eh e-gamos- com. a:'toyota.~ter- em-mosso acampamento. 

No d·ia quatro de· jane,iro de 89 o. s.r@ raimundo estava 
retirando madeira para construção de aL9umas casãs,quando ao entrar 
no local onde e-stava trabalhando,oviu um bar-uãho que parecia,segun 
da, e'le,,uma . pesso\ corr-endo,assustada dentro do mato. 

No dia doze de jane'iro,o indio Andre- Alantesu f"oi caçar 
em um· lo-cal onde: f'"o·i construida· uma pista de pouso clandestina 

feita porr- madere·iros.Andr~ f"oi. se· abrigar da chuva,em um local 
de· mata: alta.,po·rque onde· es:@va erra· de campo natural.Ao chegar na 
mata estava- chovendo f'arte.,f'oi quando ele ouviu alguém cortar f'o- 
1:ha-s. de· palmeiras pàra se· abrigar da chuva.André conta que as ba 
ti.das er.ar.n compassadas,.e· que el.e- f'icou ouvindo por- al;JUns minutos, 
e- re-sO'l.vau : a f'a.1ar em seu dialerto. Naõ obteve- r-esposta,aprotlraou 
se do lo·cal de onde· vinh·aMas batidas,mas não: as ouviu mais. 

Ourant~ minha estadia na reserva,f'"oi coracluido o traba 
lho de- abertura da pis.ta de· pouso para avião mono motor. Durante e. 
corrstruçã-a verifiquei qu·e o lo-ca1 se tra'!::ava de um si tio a:r-qL.Ologi, 

co.., deonde foi co·letado por mim trâ-s pequenas frag::i.sntos de cerâl7ica, 
eies for.at11 col~tados para comprovar a existência da s!tio e os 

estou enviando jun'tsl:lente coma.f"icha de c:adas.tro..., anexo ao presentEt 

relatorio,.mr quais peç~ QUe- se-jam· envis::los .. a SPHA~5ecretaria do Pa 
trimônio Wistó'rico ~ Art!fica Nacional~conTo::c111e a lei.3924/61 · - 

Na dia dezeseds dEJ jane-iro saí 'as aito horas da manhã.. 

com destino-- a 1-ll to &legr-e.Rie-lli f"oi nos deixar- com a toyota Ut:lS 

vint;e. e- cinco- km.~ entrada que- dá BCesso·'a casa de: um pÕssei.ro 
çbamadu. rr:ancisco. 
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Da·li não pu.demo·s, continuar por fal tâ'· d-~~·t:rimbL,~í'{ e das 
ma"s condições. das eõt.rada·s.que · foraa.. construid~it~or i/aci~reiros. 
Esta ~oca do ano.~di flcul ta mui to- o trânsito de· veiculo-s ,por que 
esta-9: e-stradas foram f'e·itas para. e-xtra,çaÕ! i -legal de. madeiras., 
qua- es:tavam sendo re-tir:a:das.·. de--- dentr,o da reserva.Ncr tempo dE. esti - 

, , , 1 agem: a, totalm-ente seco~mas. n.esta epuca do ano e- cump etamente ala - 
ga-d~. 

Che:gamO'S. na casa· der sr2 f"r-ancisco,mais connec-í do coma-" 
" Chico ve:lho .poe- v·o1 ta de,- doizEt e trinta horas ,a· casa do sr2Franc:is 

CD' f'ica na I'iilha centa e:. derz.que- l.iga na· as·trada m-estre que· vai 
pa-ra rzidolândia.P-eg:amos informaçaõ com e·l.e,que- aL9un,··, t811lpo atrás, 

• um gTUpo de garimpeiras f'oram pesquisar-· et1t uma. serra chamada tar - 

taruga~ela -r-ica dentro: da r~se·rva e- estes garirapeiros f"oram 
ab-or-da·dcrs pcT" um g"JrUpo de· indias. El.es não entraram em- conf"li to~ 
nras. o·s- garinpe·iru não-chegaram. a fazer- pesquisa e- s-e- retirarão da 
, 
ar-ea. 

Andamos por toda es,ta linha,'?lqual mais- para o lado 
dire-ftcr.,.já esta praticamente ocupada, por prureiros~todas e-stes 
passe-iras Qti:6r' e'Stáo- a partir do igaraptf Consuelo,estão- cientes que 
estão: dentra· da reserva biológica.bastamos trê-s dias,atá sair na 
estrada de- ro:dag-e115,Dno-s dif"icu.l.tou a vi.agem por ser- grande parte 
de· P-antan•al.. 

, 
Deixando a toyota andarnas.-cento- Et" cato-ze-· Km.ate chegar - 

mos na mini usina de bo-rrac.h,.rapa-rtir:: dai conseguimas uma carona - 
ew um tJtator atá a cidade· de- Alto Al.eg-ra~eia· ~ica trinta e nover 
l<m:.da m-in:i us-ina ,chegamo-s ao- e·scurecer- em Alto Alergre111pousamos 
s:r um pequeno hotel. e: no dia· vint~ de janeiro embarcamos par-a 
a cidade- de- Pimenta Bueno( todas estas cidades cita-das fica·m. em 
~andonia)final.mente cheguei em Cuiabá no dia vinte e um de ja - 
-nei.rn. 

Considerações §era.is 

B'aseado na~ observaçõu de:· campo .,penso que e-ste-1W1'CY.safo de 
constmri.r grtttias a1deiss.,par·que·nos.tapiris qu.a· encontraaros, 

rece11 castl'Uidas.farem encont~dos somente cssadas~c01DoféKáplo 

jabot!,jacará,e al9uns ossos de porco.,nao foi. ob.ervado nl!hum 
resta alimentar proviniece de plantaçãtl,oque nos f'ag penvar que 
eles. não tem agricultura. 
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Nos tapiris também foram encontrados al~uns utencilios 

como.(rnachado de pedra) que parec.ia)ftte·r.,. s.ido abandonada alguns dias 
.., - i atras,por estarem em bo~ esxada de·cons~rvaçao,talves eles~ ve- 

ssem dei..;,c.ado para uma prÓl:i.ma·- vi.nda .. :nê,.:,.:qt:e,le- .• 1oca1- 

1. 

fite- parece que n.aÕ: g' de habi"to o uso de redes ._porque ao 
redar das fogueiras.,fo,ram encontrado somente palhas. de açai,que 

! 
pLovavelmente usara'hl para forrar. o chaõ.para dormir.Me pareceu 
também. qu~ este g:nipn se alimenta mais com assados.do que cozi 

dos,por ter em seus tapiris sinais..,que· mo:strallj\1:&r· sido feitos g-i 
naus para assar seus alimentas-. 

ITque se refere l localiaaçaõ dã àrea utiliz3da pelos 

g-ropÓ$ isa1adc,s;tante-i encontrar al-guns mapae que pudessem mos. - 
trá-la f·ísicamen te- mas não consegu:i. En tretanto' de forma geral. 
puda observar que- eles se lo·caliz&in mais em lugar de- mata alta~ 
por- que o.ferece111 mais condiço-e·s de- sobràvivência,p.ela existência 
de caça,pesca,grandes igarapés e rio-s.A· parta de campo- também é 
impo-rtante por-qua no periado das chuvas "fica mais f'acil obter 
alimento:s,.porque o:s animais. se refugiam lá,sendo que na época 

de· estiagem~dentrc das matas.~s igarapés se cohservam com agua_ 

, , 
No:s. campos. nesta epo ca e co.mp1e_tamente secn,mas eles 

servem par-a seguir o rasto; das animais,que cruzam.,.facilitando 

a caça. 
Existe_, algumas 

reiros.,e garimpe iro·s ,que 
do lad~ direito da linha 

ameaças.rcomo por exemplo p~iros,made- 
es~ão invadindo a reserve.:rustaruente _j/ 
cento. e dez.a partir do igarapé- Consu- 

elo .Portanto pen·(to- que· esta linha deve ser aproveitada como 
deli'mitação ·da área,ume vez que ela já esta sendo respeitada 
a_aturalmente.,na que, se refere "a SlJa margeni e-squerde,evitando 
ass.im a retirada destes pos:seircrs QUE· ho!1'e _ ocupam a margem direi 
ta • 

Esta retirada seria difíci1 e na"õ daria resultado para 
e índio porque estas terras já estaõ tota1mente destruidas pare 
el..es.~ar tanto seria mais ~acié ~azer poste de vigi1ância para 
garantir.estes limites. 
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A"inda se• faz necessário perco-r-rair me:lhc:r 
pe:ara. que- se,ja fB'ita o· restante da da-1imitação,.~ste 
te:rna~ ma.fs:-f'"àci1 do· nnts~ de .. abri.1. ati ontubD:O:.par 
es..ti·agem:. 

iÍ re-se-r-va 
traba1ho se 

~ ser epoca de- 

Sendo· o que tinhamos; á dizer este· é o rerato·rio: que 
submetemos., sua aprecia~ão. 1 1 

) 

1 1 

~ i i: '1 '1 

CuiabÍ,14 dS' ~evereiDn de01989 

l 
1 

l 
! 

Anten ciosamente 

. 
Auxiliar- de equip~ d~ indios isolados 
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REGlST~O DC PI:S~UlSA ARQCEOLt}GICA 

1. 

2. Localidade: V , 
Reserva Bio~ica Do Guapora 

3~ Estado: 4. !'J.unic.ipfo:Al ta Floresta RondoniB" S. Distrito: 

G. Des:igna~~es anterlorcs da local1dadc (ou jaz1da): N~o existe ~~__.:.=-=~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Proprietirfo e cncer;ço: Reserve 3io1Ógica Do Guapor8-I.S.O.r-Rondonia I · 
Proprietários anteriores, datas e cndereçostnmo Indígena lso·lado· e Oe-scohe· I 

e.ido 

Arrendatirio ou morador atual: Grupn :ndÍoena Isolado e Desconhecido-· 1: 
- . l Atitude em r-e La çao a;.pesquisa: igni:rra, o Fat~ 

11. Delimitação e descriçio da jazida: Cento e .Quar-enta e 6i to Metros / 
l 

H. Altura, ~ • 12. Área: 

- 4 
_.,, 17. 

t 18. 

23. 

- 2L • 

• 

lA.8_fl! l 3. Es pcs s ur-a e ~~~~~~~~- --·-, 
lú. Águ.t mãis prÓxima: llo li 3 

T~rra Rqxa de-granulação ~idia ) - --~~~~~~~-=---~~~-~~~~ 
Tipo de solo dos arredores: I Roxa · de -gran•lacão media l -lil·rra · ;, 

Cerrado 

Tipo de solo do local:· 

Receín - Descoberta 

20. Tipo de cultivo atual: Nao Existe Cd:tivo 21. Erosão: Ero-sâ'o Natural ·------· 1 

22. - , Construçoes, estradas c4...: Sob a Pista De Pouso Construida Por ~Jos 

Possibilidades de dest-ruiçÕcs: 51111 Po·r Motivo Da Construção Da Pista De 
sa 

,.,aterial _arqueolc'.;gico (cntcrrarncntos, artcfa tos ct.) :: fragmentos · Der Ce-ráraica 

25. Inicio da pesquisa: / / zs. T~rminodda pesquisa: ~~~~~~~~~~~~-- 

28. Refe~ncfas anteriores (publ jcadas ou n'io): desconhecertos 

31. Descr.hos 0:.1 material supl emcr, t.tr: Mapa (111 Anexo 

33. D;> tt, : 13 / 12 / a B 
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Relatório da viaçem de reconhecimento da linh3 110 e navegabi 

!idade do Rio são Simio, realizada no período de 29/06 a 

07/07 de 1.989. 

Membros da Equipe: Antenar Vaz. 

Assis Costa. 

O objetivo geral dEsta viagem era: Realizarmos um levantamen 

to de dados referente ao avanço da grilagem na linha 110; Le 
vantar vestígios indÍgen~ na região percorrida e observarmos' 

as condições de navegabilidade do Rro são Simão. 

Em termos especfficos, abjetivavamos loéálizar, às margens do 

são Simão, local apropiado para instalação do posto de locali - zaçao. 

O roteiro fora elaborado a partir de dados colhidos dos msm-' 

bras da Equipe de Localização, como também de posseiros da 

região. Tal r-c t e í r o constava no seguinte: Partindo 'do ·postg, ' 

pela estrada que da acesso ao mesmo, seguiriamos (3,5 Km) até 

a lateral qu~ divisa a possi do Louro corn a do Otaviano (Sub. 

Delegado da Polfcia Civil de Alta Floresta D'oeste). Seguindo 

(5 Km) nesta lateral, alcançariamos a linha 110. 

Prosseguir!amos nesta linha (sentido sudoeste) até o seu fim 

( cerca de 15 quilometres). A partir dai teriamas ~ue abrir 

picada (aproximadamente 4 Km) na direção 320'N , sentida nora 
este. 

O processo· de ocupação ("Grilagem P.elos Brancas") de c a r t e da 

área considerada Reserva Biológica do Guapor~, deu-se a épo 

ca da "febre da Borracha", .:,uando os s e r í n qe l Ls t a s utilizand3 

-se do Rio Guaporé e, seus princÍpais afluentes, estabelece-' 

ram-se e desenvolveram ·nesta área, o extrativismo do''L2.tex "· 
Nesta viage~ local;zawos sering~s riscadas (nas proxi~idadcs' 

do ~arco 07 ~a Proposta de Int~rdiç;o) H; aproximadamente 10 
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anos. A partir da data ( 20/09 /B 2) · de decretação da Reserva 
• 1' d G ' . - ' ( Eio_agica o uapore, temos informaçao de que a area 3 par- 

tir d~ Igarapé Consuela) começou a ser grilada em 1.982 pelo 

Jopoçrafo ( na ~poca do Incra) Jos, Nunes, ~ue abria as li~ 

nhas e vendia os lotes. O processo acelerou-se a partir de 

1.983 com a presença de outras grileiros profissionais (Zé 
Grilo, Tanhão Paranaense, Beco-Baco) ~ue continuam atuand8 a 

té os dias de hoje. (1) 

Nesta viagem constatamos a avanço (j~ nesta estiagem) de 3 Km 

da Jinha 110 com novos lotes demarcados (Por Tonhão Pêranaen 

se). Esta linha encontra-se há (aproximadamente) 4 Km d8 Rio 

são Simão. Isto representa um perigo para o grupo ind{gcnals~ 

lado, pois do ponto de encontro desta linha com o são Simão,' 

seguindo em linha reta (8 Km) na direção do Maciço Oeste da 

Serra João Antunes, localizamos vest!gios recentes. 

Vale ·1ue dos 38 (2) posseiros localizados entre o igar<3pé Mas 

saco e o fim da linha 110 (at~ 14/07/89), apenos 8 mor~m nJ 

local, desenvolvendo u~a agricultura manuel d~ s~brevivê~cia. 

Os 30 restantes são: Latifundi~rios da região, Madareiras,Fu~ 

ciônários Publico (ressalta-se o Sub. Delegado de Alta Flores 

ta D'oeste s~. Ota~iano Soares Costa Filho), comerciantes,ct~ 

Alguns destes residen em munic!pios visinhos e objetiv3m a ex 

tração da madeira e especulação da terra. 

Nb ~ue se refere a vestígios, em toda ~rea per=orrida, n~o lE 
calizarnos algum, além dos já localizados. Este era um fato ' 

esperado pois, nesta zrea, há mais de uma picada o "Sranco" ' 

.se faz presente. 

Com relação a navegabilidade do Rio são Simão, podemos afir-' 

mar ~ue as 15 Km de margem percorricos (em direção do guQporaj 

oferece boa conciçã~ de navEgabilidade (com motor rabeta) até 

o mes de agosto. Na época da via~em a profundidade média era 

1 m~tro, nc entanto por não sabermos as conciçÕes de perenida 

de do s seus afluentes, .nã~ nos s errt i cio s em condições de afir 

m2r ~U8 o mesmo é navegável dLlrante toda estiaçe~ (3). 8 fétJ 

de termos localizado 3eringueiros na região, impossi~:litcu - 

nos de obtermos urr.a iformaçêo definitiva ~~ante 2 n~ve;abili- 
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d~de d? referido Rio. Localizamos uma pe~uena região de ter 

ras alta, n;o alagadiça nas proximidades do ~arco 07 (da pr~ 

pasta de !nterdição) 4ue oferecem condições de instala;ão de 

um po3to. Quase a totalidade das terras ~ue ôas terras ~Je 

nergeiam o São Simão é alagado no periodo chuvoso. Tal re~i 

i~ caracteriza-se por ser floresta de terras baixas e/ Gal~~ 

ras. No entanto~ prudente realizamos uma viagem fluvial, s~ 

bindo o 3ão Simão com o abjetivo de localizar reçiõss propí 

cias para inst~lação de um posto. Nesta oportunidade podere 

m~s aproveitar p/ realizarmos o reconhecimento do Igarap~ Ba 

ia lica. 

A viagE~ ~ranscorreu a contEnto. Saimas do posto no dia 29 

de junho ce 1.989 em número de 2 pes~oas: Antenor Vaz e Assis 

Costã. Poderiamas ter elaborad~ um roteiro que nos ccnduzis 

se ao rnes~o local (efetuando o mesmo deslocamento) porém com 

u~ menor espaço pc=corrido (4). No entanto o fato de já ter 

caminho com picada feita como também par ser uma 11linha11 aon 

de a grilagem avança, resolvemos ir pela linha 110 conforme' 

rateiro. No primeiro diê (5) anda~os cerca de 10 km. Inicial 

~ente no campa (~ 4 Km), de~ois entramos e~ florestas de te~ 

ras baixas com palmeiras (~ 7 cm). Hi 2 Km de onde pegamos a 

linha 110, atravessamos uma· "Boca de Campo" (pe .,uena) e a 

500 metros desta, um igarap~ com uma derrubada ~s suas mar-' 

gens. Acampamos neste igarapé. ~este percuso atravessa~os 3 

igarap~s com água corrsnte (1 deles com água barrenta). Os~ 

gundo dia 29/06/89 foi todo na linha 110, percorremos 9 Krn. 
Atravessamos 2 igarapés de ;9ua cristalina e 2 picadas late 

rais. Acampamos às margens de um igarap~ de ~gua cristalina, 

'aonde encontra-se um barracão com vest!gios de ~ue tinha~ ' 

saido há poucos dias. Este barracão pertence a Tonhão Paran~ 

ense. O terceiro dia (01%07/89) avançamos 4,5 Km (da linha ' 

110) 1uando c~ecamos ao seu fim. Os 3 Km ultimas, forâ ~ica- . ' - 
do ha 5 dias ~trás. Neste me5mo dia abrimos 3,5 Km da picaca 

em dire;ãa do são Simão ( 3201norte). Cruzamos 3 igarnpés de 

água cristalina e 2 picadas perpendiculares à 110. A veçeta 

ção continua ·r1orestas de terras baixas com palmeiras. No 
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~uarto dia (02/07/89) abrimos 4 Km de picada ~uando chegamos 

numa região alagada, aonde tinha uma pe~uena lagoa. Resolve 

mos parar pois prenunciava chuva. Sá tivemos tempo de 2rmar 

t ap í r i , ·.;·uando caiu um tremendo temporal, ·iue se prolon;;iou' 

por toda noite (acompanhado de friagem). No dia seguinte (03 

/07/89) a temperatura estava em torno de 10°c, a ~nica forma 

~ue tinhamas para mantermo-nos aquecido era exercitando -no~ 
. . , 

Continuamos a abertura da picada. Ha 2 Km encontramos um co~ 

rego. Resolvemos acompanha-lo. Este carrego desagua numa la 

goa. Subimos numa ~rvore e vimos uma mata próxima. Chegamos' 

às margens do Rio são Sima-as 13:00. Est~varnos exaustos e 

resolvemos descansar o resto do dia. Montamos acampamento e' 

iniciamos a pescaria. A friagem continua a portanto tivemos' 

~ue CJnseguir uma boa guarnição de lenha pera passarmos a 

noita. 

~o dia 04/07/89 (sexto dia) decidimos descer o Rio na tenta 

tiva de localizzrmos alguma colocação de seringueiros. Ini 

cialmente a abertura da picada foi diffcil pois pegamos uma 

~rea (aptcximcidamente l Km) de piriri (Arb~rea densa). Em 
seguida inícia-se uma mata baixa (1 Km) entrando numa fl~ 

resta de terras baixas (aproximadamente 4 Km). Ai monta~os o 

2Q acampame~to ;s margens do são Simão. Neste percurso (6 K~ 

atravessamos 5 correges de água cristalina e 2 de ~gua ba~ 

renta. No s'timo dia (05/07/89) decidimos andar at~ o meio 

dia pois o suprimento alimentar estava acabando. Percorremos 

uma área de 8 Km. Neste percurso localizamos 9 seringa3 ris 

cadas h~ aproximadamente 10 anos. Pos estar em regi20 alaga 

da e ter sido riscadas há b~stante tompo, não foi passive! ' 

locolizarmos a picãca de~te seringal. 

CJm relação à fa~na, é visivel ~ue a rnecica U p -, - 
n~s aproximamos de Rio são Simaõ, aumenta a presença do 11?.el 

no tnimali', lncius:vc com esp~cies em vias de extinção (gua 

r!ba). Vimos e ouvimosi Macaco Prego (Guat~), Zogue-Zo~ue , 

Mecaco Prego, Macaco da Noite,Cateto, ~ueizada, Anta, Arara, 

Tucano, Soco-Boi, ~utum, .G2rça, Siricora, Jac~, Jacutin;a, ' 
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Coerilheri, Pavãozinho, Uru, Curujinhã, Tatu, Traira Piranha, 

Bagre, Arraia, Peixe Cachorro, Etc •• 

Vimos uma cobTa Papagaio A~arelo (vensnosa). Evidentê~ente 

:,u e o rn esmo acontece com 2 flora, pois 
.. a n e c í da que o "Br anc :í' 

penetre, ês terras vãa scnco alt~radas sem que se ten~a umê 

ação conservasionista para com o ~eia Ambiente. "Na terra do 

!i::J171em o bicho some". 

~ara esta viagGm, levamos o s2çuinte suprimento alir.entar: AE 
raz (2 Kg), Açucar (4 Kg), Farinha (t Kg), Sal (250 Gr), C~ 

fé (100 5r),'Leite (1 lata). Durante a viag6m foi pescajo a 

pr~ximadamente 5 ~g de peixe e coletado Açai. 

. - ---~••• S••"t. 
---ltef1,,,. 9'·1aU~190 
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( . ~ l, Relação de grileiros, conseguido atrav~s de infor~antes' 

da região: 

Joio Barbeiro, Baco~Baco (foragido), Tonh~o Paranaense, 

Z~ Açougueiro, Z~ Maria e Z~ Grilo (es~es dois ulti~os' 

assassinados por ~uestão de terra). 

(2) Relaç~o dos posseiros da linha 110 (fonte: Moradores da 

região). 

Lado direito: Guilherms, Arnaldo, Juvenal, Louro, Otavi 
* ano, Abelardo, Levinio, Batist~a, fuzaros, Jool, C3piza- 

* ba, Tonh;o Paranaense, Pedro Quiterio, ~iguEl CGm•, Sr. 

Pedrõ*, Durvalino. 

Lado esquerdo: Negro, Paulo Borracheiro, Nativo, Valcc-1 

mar, Alexandre, Paulista, Ceara, Sr. Luiz, GEnro Sr. Lu 

iz, Marciano~, Zezinho Euzario, Nativo, z, da Vaca, Dr. 

Isan, Toninha, zé Preto, Fenil, Z8 Grilo. 
) 

* - Estes moram na região (na passe) em condi~Ões precárias' 

de vida,- desenvolvendo agricultura manual de sabrevivin 

cia sem desenvolver a venda dE madeira. 

Obs: Para maiores informaçEes, dispomos no arquivo do acampa 

mento, mapa com estes posseiros plotados. 

(3) Em media, o periodo de sstiagcm localiza-se entre as ~c 

ses de abril a setembro. Nesta viagem (na que se rofere' 

às margens do São SimaÕ) cruzamos 7 Ígarapés com possibi 

lidades de serem perenes. 

(4) Ver no quadro trajeto pontilhado ••••••••••• 
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RELATÓRIO DA VIAGEM DE RECONHECIMENTO DO IGARAPE SETE GALHOS• 
REALIZADO NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 1989. 

MEMBROS DA EQUIPES Antenor Vaz, Assis Costa, Rieli írancisca 

to, Manoel Columbiara e Geraldo Tupari. 

O objetivo geral desta viagem consistia em realizarmos rec~ 
nhecimento da região nordeste, no caso, comprendendo a mais 

alta cabeceira do Rio São Simão e região mediana do Igarapé 

Sete Galhos (1). 

Em termos específicos, objetivamos: 

- Arrolar o maior número 

Índios isolados; 
\ 

Observar poss!vel 

de vestígios dos 

; 
ares; 

- Localizar área propícia para instalação' 

do posto de localização, às margens do 

Igarapé Sete Galhos. 

invasão na referida/-', 

O roteiro da viagem foi elaborado por Rieli íranciscato, Ma~ 

ro Renato de Oliveira, Assis Costa e Antenor Vaz. Este rotel 
ro consistia em: Partindo do posto, seguir 13 Km atrav~s da 

estrada que da acesso ao mesmo. Deste ponto segue-se na dir~ 
- ( o ) ; l .•. çao Nordeste 330 norte ate encontrar o garapa Sete Galho~ 

Para realiza~mos tal percurso (ida e volta, aproximadamente 1 

76 Km) planejamos em torno de 8 dias, percorrendo através de 

5 vegetaç;es1diferentes (2). 

No dia 04 de setembro, às 7:30 partimos do posto utilizando a 

viatura. Após percorrermos 10 Km, notamos rastros ~e pés (sem 

calçados) de aproximadamente 6 pessoas (3). Em seguida encou 

tramas, numa extenção de 01 Km, 10 estrepes rec~m colocados' 
(4). 
Conforme os planos, no décimo terceiro quilômetro (ainda na 

viatura) seguimos na direção 330° norte (sentido noroeste).E~ 

trames num campo cerrado (Savana arbrea aberta·sem floresta' 
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de galeria - Sas-) e após Ol Km neste percurso, encontramos' 

um varadouro indígena. Tal varadourÓ seguia por regiões por 

onde se torna acessivel a viatura. Há 3 Km de onde deixamos 

a estrada avistamos (à esquerda) uma região de queimada (5). 

Hum GUilÔmetro ~ frente, chegamos noutra ~ueimada (6). O v~ 

radouro com rastros visíveis e recente (7), seguia queimada' 

a dentro. Cooseguimos avançar mais dois quilômetros quando 

chegamos à uma matinha (8) intransponivel pela viatura.Neste 

local encontramos às margens do varadouro folhas de tucum 

verdolengas (começando a amarelar), um tição de fogb:e uma 

pequena árvore sinalizada (com corte de facão). A partirdes 

te ponto seguiríamos a viagem a pé. Seguindo o varadouro, en 
tramas na mata e há 60 metros encontramos um acampamento(nº' 

21) com aproximadamente 40 dias que fora feito. Este acampa 

mento caracteriza-se como tenda sida construido apenas para 

pernoite (ou perman~ncia curta), pois consta apenes de 01 ta 

piri e sua construção é visivelmente improvisada (9). 

Seguindo o varadouro há aproximadamente 20 metros saimos da 

mata a voltamos ao campo-cerrado. Decidimos abandonar ovar~ 

douro ~nd!gana pois o mesmo seguia para outra direção que 

não a que pretendiamos seguir. Após andarmos aproximadamente 

2 Km, ao atingirmos o alto de um morrinho, um membro da Equi 

-pe surpreendeu-se ao avistar (hà uma distância de 200 metro~ 

ijoiá Índios (10) observando-d. Rapidamente tenta comunicar' 

ao resto da Equipe que seguia-o. Os dois sub-sequentes, con~ 

guiram avistar os referidos Índios, quando j~ corriam em n~ 

mero de seis e emitindo gritos. Neste momento instaurou-se' 

no nosso grupo um clima de apreensão. Rapidamente combina-' 

mos ir até o local onde os referidos Índias foram vistos. 

Chegando la mais uma vez, tais Índios foram vistos quando 

j~ dispersavam-se e "sumiam" das vistas dos que j~ assim os 

viram. Mais uma vez o grupo ve-se tomado de emoção e apreen 

são. Percebendo a inco~testável prova que é a fotografia, 

aprovamos a ida de um membro que os seguisse com tal objeti 

vo. O restante do grupo permaneceu no local em estado de al_!!:' 
ta. Passado~ uns vinte minutos o não retorno d~ companheiro' 

~ue saiu na tentativa de fotograf,-las, nos preocupava. Um, 

dos membros que permaneceu, resolveu exploi:.ar um igarapé nas 
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proximidades (à 200 metros), enquanto o restante ficou embai 

xo de um pé de bocaiuva, comendo tal fruto. Inesperadamente' 

um dos membros nos aponta a presença de uma india (há apro 

ximadamente 60. metros). A mesma andava constantemente olhan 

do para trás. A mesma completamente despida, conduzia um. a~ 

jeto branco na mão e sem perceber seguia em direção do comp~ 

nheiro (o que saiu para abservar o igarape) que andava de ' 
costas para a mesma. Novamente o mesmo membro da Equipe nos' 

aponta um grupo de nove Índios(cinco mulheres adultas e 04 
adolecentes) que seguiam na retaguarda da india vista primei 

ramente. No momento em que a índia "guia" viu nosso companhei 

ro, rapidamente acenou para o grupo, comunicando a presença' 

do mesmo. Instala-se no grupo ind!gena um clima de pavor. A 

Índia "guia", rapidamente· junta-se ao grupo e todos correm ' 

na direção oposta, di~seminando-se nos arbustos do campo ce~ 

rado. Tais Índios estavam todos despidos e não conduziam al 
guma arma que pudessemas ver. Quatro das cinco mulheres, con 

duziarn (alçados na testa) um marico de porte médio. Todos 

com cabelos pretos e curtos,pele morena, estatura mediana e 

fis!co bem desenvolvido. Na Índia guia foi observado "algo" 

escuro na sua região pubiana que supomos ser uma proteção 

vaginal·. Em seguida nosso companheiro que saira na tentati 

va de fotografar~º lQ grupo indígena, retoma da posse de uma 

flexa. Ao chegar nos informar as características dos Índios' 

do primeiro grupo e como conseguiu tal flexa. Os Índios do 

primeiro grupo eram em numero de seis, todos do sexo mascull 

no, altos e fortes. Um deles, destacava-se pois tinha cabal~ 

compridos na altura dos ambros, uma caixa toráxica bastante' 

avolumada~ "algo" escuro na regiio peniana (que supomos ser 

uma proteção peniana). Um dos Índios portava um objeto rel~ 

zente, apresentando todas as caracteristicas de um terçado. 

Com rela·ção a a:::iuisição da flexa, o mesmo informa que ao te,!l 
tar seguir o grupo indígena, ouviu-os emitirem gritos (algur'6 

agudos). O mesmo, cautelosamente, caminhou na direção em ~ue 

escu~ou tais sons. Neste percurso, encontrou um varadouro. 

Ao longo deste encontrou: Folhas de tucum verdolengas, vara 

comprida(aproximadamente J metros) em cuja extremidade enco~ 
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trava-se uma vareta (amarrada com cipó) formando um ganchas 

um aro trançado(ll). Após 200 metros (através deste varadou~ 

ro) chega at~ um. acampamento indígena (nQ 22) em uso, con~ 

truido com palhas· de aricuri verdolengas e formado de seis' 

tapiris. Oaur~reendente é que em cada tapiri encontrava-se~ 

normas feixes de flexa, totalizando não menos de trezentos~ 

unidades. Nas tapiris observou algumas panelas de aluminio,f 

alguns copos de plastico azul (12), duas redas feitas de coL 

da de tucum (13). Ao deixar o acampamento ind!gena troca uma 

flexa (14) por um colar apiaká (13), feito de conta preta e~ 

tercalado com osso de canela de passarinho e animais escupi 

dos em cocos e um passara esculpido num coco de inajá. fren 

te a tais dados, decidimos retornar ao nosso acampamento e 

analizar a nova situação. Ao voltarmos, pegamos o varadouro' 

indígena que direciona-se e para a ma tinha a onde o carro ros 
deixará. Neste varadouro bastante batido, a medida que and~ 

vamos iamas encontrando vestígios: Folhas de tucum no chão , 

flexas e are.os infantil pendurado nos arbustos ( 15), pequ_!! 

na fogueira e-residuo de cera de abelha aonde chuparam mel e 

pedaços de cará assado. Um quilômetro após termas seguido 

neste varadouro, começamos a avistar umas manchas brancas no 

solo. Ao aproximarmos percebemos tratarem-se de "len~ois" de 

tucum que após terem sido desfiado encontravam-se secando ao 

sol (16). Contamos dez "lençois". Em cada um encontrava-se' 

um marice (17) contendo novelos de fios já secos. Em frente, 

a 15 metros encontramos um acampamento indígena (nP 23) em 

pleno uso. Sua estrutura arquitetônica é igual aos acampamell 

tos anteriormentes por nós localizadas. Composto de seis t~ 

piris, neste acampamento encontramos 15 redes armadas, seis 

foqueiras acesas, varias marices muito grandes cheios deutall 

cílios confeccionados de tucum, varies marices de tamanho mi 
dio pendurados nas estruturas dos ta pi ris. contendo objetos, 

algumas panelas de alu~inio (em torno de seis) déstribuidas' 

pelos tapiris, bastante lenha, casco de jabuti, arcos e fl~ 

xas em cada tapiris. Percebemos uma distribuição organizaci~ 

nal bastante definida. Cada tapi~i correspond~ a um sub-gru 

po do todo que compoe D acampamento. Bastante limpo e com um 
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clima agradavelmente fresco, este acampamento possui um am 

biente convidativo. O fato de tantos acontecimentos terem 

ocorrido em um curto espaço de tempo, impossibilitou-nos e~ 

lher dados mai·s precisos.JO acampamento indígena, apresenta 

va caracteristicas de ter sida abandonado 1s pressas pelo r~ 

ferido grupo de mulheres adolescentes. 

A incerteza de estarmos sendo ou não observados, gerou-nos 

preocupações motivando nossa curta permanência neste acampa 

mento. Apesar do clima de incerteza e com o precário materi 

al fotografico que dispomos, registramos o passível. 

Até então só tinhamas visto acampamentos, nos quais apenas• 

nas restavam vestígios de que ali havia passado pessoas hum~ 

nas. Nesta, ora localizado, percebemos toda dinâmica e erga• 

nização sacio-espacial. Passamos a entender as funções 

porque constroem desta ou daquela forma. Por exempla: 

te de cada tapiri, existe uma estrutura horizontal de 

e o 
.•. 
a fren - 
madei- 

ra que só agora ficamos sabendo ser utilizada para armar as 
redes. 

Tudo muito rápido, permanecemos (entre os lençois de tucum e 

B interior do acampamento) cerca de 4 minutos. Deixamos como 
brindes: dois facões, uma panela e um colar Nambiquara de 

conta preta com 12 voltas. Seguimos através do uaradouto que 

nos conduziu at~ a "bola" de mata onde a viatura havia nos 

deixado. Neste percurso, encontramos lugar aonde quebraram' 

coco de bocaiuva, lugar onde confeccionaram estrepes e uma 

moqueca. Ao c~egarmos na mata paramas por uns vinte minutos' 

pois estavamas "exaustos" e famintos. Desde a saída do posto 

até esta parada, tinha-se transcorrido cinco ooras de viage~ 

Era meio dia, o sol escaldante parecia brotar do chão. O e~ 

lar que o preto das queimadas acumula, transforma a ambiente 

numa estufa. O peso das nossas bagagens pareciam ter tr!pli 
cado. Andamos mais dois quilômetros e resolvemos acampar às 

margens de um igarap; icem igua) at; is 16:30. quando modul~ 
riamos com o acampamento solicitando a viatura. frente a im 
possibilidade de comunicação com o acampamento, andamos mais 

cinco quil;m~tros at~ chegarmos i estrada que. da acesso ao 

nosso acampamento. Arriamos nossa bagagem. O sol já havia de 
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saparecido ~ começava a escurecer. O carapanã começa ache 

gar. Dois companheiro seguem (12 Km) até o acampamento com 

o objetivo de voltar com a viatura. 

ls 23:30 todos estavamas no acampamento. 

Emoção e tensão, recuo e oportunidade confundem-se de forma' 

tal que só o bom senso e a lição de passividade dos indios 

arredios nos conduziu ao fim deste relato. 

Frente a estes dados, gostariamos de alertar a Assessoria de 

Indios Isolados, quanto aos perigos a que este grupo indÍge 

~a esta exposto: 

- Em Alta Floresta'do Oeste, ouve-se rum~ 

res de que madereiros pretendem extermi 

nar tal grupo indígena; 

- Este acampamento indígena situa-se ha 8 

quilômetros do barracão dos posseiros 
~ conhecidos por Mineiros. 

Este acampamento indígena encontra-se' 

situado ha 9 quilometras da estrada por 

onde transitam caminhões e tratore_~ de 

madereiros. 

- A proximidade com que este grupo ind!g~ 

·na encontra-se de acampamentos de Índi 

os, coloca-os em risco de contraírem d~ 
enças infecto-contagiosas. 

- No varadouro que antecede o acampamento 

nQ 23, vimos rasto de cachorro. Este f~ 
to nos preocupa pois em nenhum dos 20 

acampamentos anteriormente local~zados, 

vimos algum indicio de presença canina. 

Assumindo uma postura preventiva, prefe 

rimos atribuir tais rastos como sendo 1 

indicador de passagem de não Índios p~ 

l• regiio. 
' Mais um• vez reiteramos nossas preocupações no que refere a 

integridade deste grupo ind!gena e solicitamos dos orgãosco~ 

patentes as medidas cabíveis para tal fim. 
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t1) 
(2) 
( 3) 
(4) 

- Altura da fazenda do"Coronel". 
- Ver croquis. 
- Um dos rastos media aproximadamente 30 centimetros. 
- Este fatQ não nos representou muita novidade, pois 

nos meses de julho e agosto a colocação de estrepes 
estava sendo um fato quase que semana 1. Em partic~ 
lar, na segunda quiazena de agosto a colocação de' 
estrep~s foi intensificada. Segundo informaçio dos 
madereiros, colocaram mais de trezentos estrepes. 
Este fato fez com que o madereiro resolvesse passar 
a lamina por quase toda estrada até 1ntrar na mata 
(cerca de 27 Km). 

(5) - Ver foto. Queima de aproximadamente 3 dias atras. A 
grama ainda não tinha brotado. Ver Bbs: (6) 

(6) - No dia )O de agosto tinhamos visto fumaça nesta regi - ªº• 
(7) - Supomos que tais rastros eram resultado da passagem 

dos !ndios que colocaram os (10) estrepes arranca-• 
dos por nos. 

(8) - Mata de galeria que acompanha o igarapé formado da 
mais alta cabeceira do rio são Simão. 

(9) - Neste.caso curvaram uma árvore (amarrando-a noutra) 
deixando-a quase que na posição horizontal. Nela e~ 
coraram palhas para proteção da chuva. Quatro camas 
improvisadas com palhas de uricuri, resíduo alimen 
tar •••• para maior detalhe ver quadro geral de acam- , 
pamento indigena. 

(10)- Ouvir gravação. 

(11)- Coroa estreita usada como suporte de adorno plumar.io 
ou como enfeite trançado para cabeça (Dicionario do 
Artesanato lndigena-Berta G. Ribeiro). 

(12)- Estes copos foram deixados como brinde, num tapiri1 

construido para ~al fim, pela Equipe de Localização, 
cerca de um ano atráz as margens do rio são Simão. 

(13)- Observar fotos. 
(14)- A flexa feita de taboca, apresenta uma tecnologia• 

rudimentar e sem maiores elaborações. A mesma ultr~ 
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metros. 

(15) - Dois arcos infantil feito de um pau de mato e embira. 
As f'Lexa s -de talo de Uricuri. Um terceiro arco ( de 
adolescente?) de pau de mato já possuía corda de tu 
cum e as flexas de taboca (com pontas) sem penas. 

(16) - Desfiam o tucum e estiram no chaã, colocando-os lado 
a lado, formando uma espécie de lençol cobrindo o s~ 
lo. Cada lençol cobria uma área não menor que 5 metrm 

quadrados •. 
(17) - O trançado e o formato igual à dos Índios Tupari. Di 

ferenciando apenas o arremate da borda e a alça. 

Reserva Biológica do Guaporé 

ANtenor Vaz 
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. · , ., - ', , O vale elo Guapore, bcz-ço De cu La.r de a.nume ra s n.aç oe s 1nd1cenu:;i, e 
ralco de uma tragica. hístória de genocÍclioo Det1dc o século XVI que 

•' ~ f d f j.. • i o t (1 • r ou grn1ios Ultht;enas veem ao: ren o com a ren-11c e xpane a cn.i o .a , .1ar1m.- 
pe.í roc , ~erirni:;o.li::;taG, posseiros, M.e.derciroo e Er.1p:r·c;Jas 1tb:r.·o-pecuá:ri 

invaàcm território::: indígenas , dea+ruândo de sta fo:rma,. cu Lbur'as nrí Le 
nares • 

Ape eur' desta história. de genocídio , no Va.Le do cuapor é , grp.pos indí- 
genas não contactados habitam os Últimos redutos de matas tropicais/ 
Viri;ens •. As frentes colonizadoras , numa velocidade nunca vista, a.pro 
.;.;.i.ma.u1-GG cada ve~ filais destas regiões, colocando 0.m. risco a sobrevi-/ 
vencia dsste3 grupos autoctones. 

A B-1n:i.pe a.e Localização Dos Indios Isolado:;; Da Reserva 'l3iolo6ica/ 
J;::i üuapor e , vem de rs d e Setembro do 1988 d~Dcnvolvcndo um t:c8.balhc de / 
J.ocaliz.o.ção dos indioo q_ue habitam a citada Re:.::erva., 
No :i;:crcorrer deste trabalho var í.as informações nos dão conta da cxí.n 
t enc í.a de outros grupos isolados no vale do Cuaporê. A si tt1.::1ção .•. .1cri ti 
o a que esteD eru.püs estão vivendo r-e t ra ta=ue da see;uin'te f'o.rma t - 

- (10 )~~ GRUJ'O .ISOLADO DA RE:S.EH.VA BIOLOG-ICA DO GtTAPOPf:· 

'>( Parte da Reserva Biologica do Guo.poré eric orrt r-a-csc ü;~niclida e / 
/ \ depredada J;)Or pÓsoeiros e mado r-e í r-os • O grupo ind-Í 0fllia 'encon 

tra-se a tua.lmerrte , encurralado numa pequena área de mata vi:r: - 
gcm localizadu ao norte da r-euer-va , O fato de sta r0~~ião ser o 
t~ltj.mo reduto de made í.r-ao de lei torna-a· centro de:, 'ili te;renne / 
doe made.re í.ro s , A partir do me e de J;i.a:lo , os made r-e Lr oa inici 
am a recuperação das ee t radau por onde irão e acuar- f.l mnde íra / 
rOLlbadao 
A situação tende a agravar-se pois a e s t rada que 1.LG'·t 1~lta Jn:2, 
resta do Oeste a Iz:Ldolandia esta em vias de constru-.in.o (- ter 
ra' p.Lanagem e drenagom ) • Serviço e s t e exe ounado relo .DER (.De 
partamente Estadus.l de Hodagem ) • J,laq_uin:.:ls e ma te r.l a L ( mil tu 
bo s de concre·to, trator de esteira, etc ) já encont:r·aru-se no 7 
local da obra. Vale salientar q_ue ú..me. vez tal estrada realiza 
da só vira beneficiar as sete serrarias e Lz í.do Land La , e o te s / l' 
t&em o Jnico objetivo de ex:plorarem a madeira da RcBerva Tiiolo , - 
t;ica do G-ua.pore. 
Medida~ urgentes ~3ão necessárias: 

* ver nurnez-açjio mapa anexo , 
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-(11)- GHU:PO ISOLADO DO RIO;:, COLOH.üiJO/i.~nlJ2NSo 

O vcre~dc~ de Al·ta Florc~ta Doc8te, Gro Carlos ~ncl~~o, nos in 
f'o.rmou '1U8 sobrevoando a re.:;ião entre os :i:ios C9l0r:.~llo ;=~ :.le- 7 
··1· 1 n j J •"' Loc» J ·i ~~ "" ,,.~r-1, o q -l•ppl' ri' s ·i tl1l-Í H"'!1 ·~ <• no " r.<~ li ,, :e, ,. í'I'"T'ª / , \., • ..,. .._, 1 .•. , .••••.• ~hl'....J.__t. ...••• ,;1,,,1. ••••• (J..:.i. 4 •.•••.•..•• ·'-u'.; -~~-""" .... ·- ...l .•••• u_.. .J.... ,. 

cl o Go 'l 0·h.1d :_1 e -11i, i :.to n avuL~:.1.r no 1~ i o C:o 1 o r: tC: o H 11,, or: I; , .. ,·.i ·]. o 1t1·1r;} - 
·t·,i· ,.,.,.. 1 (,. l0 ó" 'l'''' 111·•[•:,•· que o lll'·'l"'".·L"'" (1 lJ1"·L',.1•·'1 ui'J '1r•·r1·,n1lo·,, "'1 -· • ·~·' ···t..,• w )4 •.••• ~ 1..-.•..-~, - ·~-L>~.u~. ~1.,.- _, '" -. J u . 

COUVG.!.'~:~n· o om oeringuei:t'OD da rCGi;;'.o conf i.r-nou a cx.i a i;e'ncü..:. de 
. l' . l d t , :;.11~,:Lo;:; 1.BO. :~ ou ne o ia ar-e a , 
1>11• l·r-- {l:1•:ii·'1 1''",.,.J.· f.Íri <:'11))''1° :rri uma ::r!Jl1,.:;(., :1.r·e~ ( ] '1] (',rir, :-,..-,,·, ) rJn/ .; ..•. _ ,., "'·-'"'""' ··"-"u ,,.. '""· · oc.., ú ·...l,. ._... · ·•· ..........• "' 

1:1:• "!' -,~,,.,.1:r-•i·· ,, ('() c1,·: 1,.3·r·,•:.,· <.1i• Le i .:t'(··'' devo - J •• - .• l: •••..•. ) ' \;.,.. • 4,. ~ - -· -~ ~ - ., • •• • •..••• •• •••••.• ••• •••• 

J.1.1. t ,. é uio l;i v o dCJ eo'ti:i ça po r par' 1.: do :3r. Lz í.doz-o' . 1ülin e a / 
Cü• ~ Ci.?.lJl'?~rgo Cor·1·eia. 1~lcm d í.suo ouve-e e c oraen t:h·;, :, ; de que os 
:po:;~.rni:!·00 que or a Lnv adcm a ller.:(i:r.·va .6:Loloc:Lce. do (i·•··.poxe oeri- , 

Hrea. i:!ID. : .• s serrl.arí oa ne s f;a 

GHU.PO JSOLAJJO .DO HIO COHIJ1MUAHA,, 

Info:r·1m1.çÕei:; co Lhã dua de indio D~J.::J:Íl:Lo !,bcu.ra1:ie ( antigo mora - 
do-r: du Li:·t1a Ina:Cec~na l..:.i:·1ucno ) E: de nmu.crci:ror:1 du .• {J{.:,"ifto con - 
firmn111 u t:Xi::J.terh'i~-1. ele :LnrlÍou .i co Ludoo ao :-3uJ. du 1~' e~:~ Inüícen:.1 
i·clf.HFÚ~n::,; ( en txe ou rios Verde e · Coz'umb.i az-a ) º 

* - ( n s )- r::;.mr~o J t: C-LA1:o DO RI o ar.um.D • 

Informu:;Õeo impr\:;icinc•.s dão con+a da oxí a beno La de: .i.ndi o o i::w1J.i 
do:;; cn+ro o s r-íos 'l'abo cn e Ome1:ê. 

* , -(l 8)- cnur o JSOLADO DO nro Cíi.UI'AHIO. 

"O .l~n~cnbejro ui:;;.r:onowo ~loÜ•J ii.Lbt-n.:·to Iiibfl:ii·o 1H0nciow! iw '!{r~Jt:lt§_ 
r-i.o do Vir.tt:orr.' rcali!!::ada uo _pe:r:Íodo de 08 u 22 c1':·~ .~e f;ernhro de/ 
·1~).ílr.l na p,,,,..,eI'""'" ·i:·•1tJ"l.t1.'v'tc·-4·a de> l{_J.() (1.,u-1-rfJ'J.00 ao r•,,r~lll.0.t•f·t!" í.n ,.,,,,. - ., _ ..,_ •.. ~1,,;o,~ v ~"' .:.J"~ ~ e. ,, ,,.2_.v(.. 1c... v :~ . , e•- •. ~._u "_, ., .......• 

·,.,:-o-,-·m·, nt1t., ,. • r.. ·- ~"- • .J~ • - ,..,, • 

11UJ qu e tJ:o.bei.lharam em ároLJ.s com .i.n d.i o n 8.1-redio::;, meri c í.o-. 
mrr-am ac pcctou de conv.l'beno í.a pac.í f'Lca • 0::: indioc oc o b 
co i-vuvom fre').uent~~men te e os ·teotavam, por exernjú.o , :t'oi;l 
c i.'l.ado que e Le a e o Lo cavam tapagcn::.; · nao cst:rcv)::t:.i de· e e rrí.n 
011.eirao, q_ue vem a 00r errt r-o Laç amento do r;.i.:ao:.: cio:-:: c1oiG/ 
l udoa Lla C'·-1·:r·::idoc:.• de ue r i nzzu e i -."l'' Ü ae r-Ln/-u e i .•.. O oue c í, - ... ._ .l ,.., •. - ,;:;, ·~··~·o •J,-,\.,C...t,•(> ~:J\.;..Rt...J. L..,"\:..._1,. -.y\.J 

.üou is"!;9, di:J:=Je que se de ov t avam da ·t:apB..:3e1g até ,1-..w os / 
:i.nd..i. OB 2. desf.<.1:,;iê1 diDn apóo , O ::::crineuej:ro .1:ec1:.,.·o Emilia 
no dim~e que ocorreu. de Le cnc ontir-srr us ·t;ijelu.r:i de La tcx 
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com folhas vo r-d ae pro t;ct'.;endo-arJ rJ a e hnva , 'l'o.rnbém o Sr. Pe 
dro Bnrlliano e Pedro Ba.Lb í.n o d í.aue r-am ter enc"''\ 4·_:·ndo na es 
cr-ada »r e aen t.e e {W j.e i.xe f:ce »c oo ou assados. ''.'· ·nbém comenta 
ram, 'l;e ainda há indios ar-re d í.o s nas cabe ce í n_i:J do Rio Ca; 
tario e :1ue havia índios "loiros" n a ju e La rcG~·~c, que teria:;; 
sido vis tos no seringal São Tomé, pe los ex serint:;iJ.eiros Ave 
J.ino ( morador de Guajará l\'ürim ) e Sevcriano ( morador ai 
Porto Velho )011 

-1 I - C Ol\lEN1 'ÁRI OS : 

Tendo em vista o exposto no {tem I, n6s da Eauipe de Localizaç~o 
doe Inclios Ioolados da Reserva Biologica do Ouapor-é , gof;tnríomos de e o 
Lo e a r em apreciação da Assessoria de Indios Isolados , 22 8UER-- Cuiabi 

. t t; . 08 seginn .e c comeu ar a oe e 

O avanço colonizador , atualmente de nencad eudo com uma velocidade 
impressionante, coloca em risco a s ob r ev.i ven c í a de toc1on e e t.e o / 
51·upoo citados. Consideramos n e c e as ar-í o medidas urbcn t e s que ve-/ 
nham garantir a pre:::iervuç~io dos gru,1)0~3 isolados bem come a preser 
vaçõ.o do meio amba.errte , Para tal sugerimos aa seguintes medidas: 

(A)- Que se jo criada uma e qu í.pe vo Lant e com objetivo espe 
cÍfj.co de ave r í.guar- a r:d.tuação/riscos 'J.Ue se encon - 
tram os referidos gropos ind:Í.6en~1.s .í.ao Ladoe , Ifa. im - 
poo af.b l Lí dade desta sugerimos que 

(B)- a Equ i.pe de Loca] ização don Tnd i.o s Isolados ds. Re::ie.E. 
va Bf.o Lcg í o a do Gw1poré p;-,~Jr.,e a t e'r 1J!1l~1. n.r:::r-;istencin/ 
finru1ceira, logística e pes~oal mais efetiva, possi 
bili tando de u tu forma aumentar a área de atuação. - 
Sendo assim r-ea Lí.z ar-La o Lev'an t arne n t o preliminar de 
cadn grupo citado. 

Auxiliar de Equ.í pe 

--- ~lfl,~--~-~-------- 
An tenor V8..,/, · 

Chef'e de Equipe: 
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xJ 
Helat~rLo- tt / x1J1 1 ü5 / 9u 

I i t u l o : F.Xil EDlÇÃO .F-.tUV ll\L RIO BRANCO- BAIA , .... 
{,/ 

( 1er1odo: u5 a 1~ de Maio de 199U- 

!nrticip11n\.P.!.l: Antenor Vaz 
j aau ro Tupari 
Heaaias coiumbiara 

Rieli franciscato 

' ~:.í 

ubj t?,t i vo : objetivo geral d0nLo. t:~ped 'tO ~ realizar le 
vestígios indigenau a nor~eat~ da tteBio uuapor· 

~ciea dos 1garapep 8Urubim; e Haia Rica. 
r:m termos espec:lficos objetivamos reconhecer \ 1 Etapa ) a r,a 
;t,,.:1.M, JJw ~u . ..;..•~ ,&-~·.,. ,,..1-«1a "', \. ~'J,. •t..apa ) ex~1.a"ran1"~~ os d.iver - . 
soa varadouros indígenas l a íloroeste da ReBio~ ~uapor~) lo-. 

r!alizados na e xpcd Lçao an j e r Lu r ( ver R/Xll/02/·t• ). 

•.amento de / 

nas i~edia- 

.Ho t e í r o r :.-s ta expedição s ubd i v í d e=ne n111 d ua a e t apau . P:1 · · tanto, base- 
111do-se nos d ado s car tognifi.<:trn f~ ü1fo rmaço o s rJ • mo r ado r en da 

regiio, elaboramos o seg~Jnto roteiro: 

1. i!:1'APA: 

Par tí ndo do acampamento, it trnv~fl do Hio Branco, 1wgui r at~ a 
1 

.l"azendn l.a.-ranjal. Dai por: vi.n. tcrnn.1tre, !H~guJ, na direção / 
1 ~ ' " ~ 110 graus Norte sentido Sudoeste Rte alcantar 1• Lgarape Baia 
f Hi ca , 

11 ETAPA: f 
uo retorno da 1 etapa, na/ Aldeia Eat.:1leiro ( Ar e a Indígena / 
H.io .Branco), utilizando-rip de varadouro de c1,Vi,' doa Lrid í o e da 
citada alde°ia, alcançar o ( 11ml te No roeu te da 1U"'l1 i o. Guapo ré. 

Através do 'picadão• da FÚNAl (156~ Norte) rumnrlamoa sentido 
l 
' ' 

~I 



(..,.., l.oro,1,uió• º•• [..,i.. Is... •.•• , D. R..«1•• JJ;....,k• ,. C..,~ 
,1:ll(OfiJ?tclflfl"lt~J •. ~at. 

, 1 
Sudest~ a t e o varadou·r1 ~e 
tir dai iniciar explor~çao 

cionados t Ver mapa-roteiro t 

02 

Desenvolvimento da expedição- 

ng 05 que cruza o picadão.A par 

doa varadouroa ainda nao expedi 

anexo ) •. v,u~1t-, ºº \f{0\0 • 
f.UNOA<;AO N;,.;~º~!1 O~~l.l,L~~\. /)J "1,, 

cm~FE , 0 -1 _.!,--* 
J :{ J ·-· o p,. tA;·--··- ~~· --~ 

c..ss,~;,.,uRjl,.~ ....,, ..... · ... ~· 

1 ETAPA: 
tio dia 04 de Maio de 1990 partimos do ncarnpomento com dentino n Al- 

deia síi.o Luiz ( A. I. Hio Branco ), com ob3er.:ivo de 1,i por-rioitarmos.tto 

d in or, rPr.t1imos para a Altlein Cajui , no nd o contactnmoa r-o m o a í nd i o a 
/>iencdas CoJumbiara. e Isauro Tupnri, que p~1s:1oram a intep;ni.r nor.ua equj._ 
pena conrtiçao tie matei.r90. Vincu.~.,;tdos na forma {ln i,~~rdr;os p r-e s t ad o e. 

l)l:\ vr r1e Mai.o tla 1qgu, ~mbn1·camoP. çn1Jl lln:,tinc :L 1 ·t~:( "1·1 l,aran,\'ll. 

Nossa pa i i.da deu-se da 1\l1l1 1·1,. Cajui, -i cendo o Rio 131: pausamos/ 

l A 'ld1·1·as 'Estaleiro' e tvLorro·Peln.<lo' e em seguida c•·1 -amo s a div! 
pe ae . > • / 

,.'"" dn, Á-n~,. 1.ndigena Rio Branco e penetramos em terri t o r í o -Ia Reserva 
Biolcgi ca do Uuaporé. 'í\ .mt.H11<\.a que _"'lamtH~ ô.e6<:~nd() o Rio f .rote vai \;~T- · 

- nando-Ae mais largo como tambim audenta a populaçio avícola ribeirinha. 
A vegetação abrigada em ~rens de 'Formr\çÕes Pionei r as ' ; c:tracteriza.-se 

- I como 'lnf\uencia Fluvi_t}l UrnminoJd~.'. ::11rrw11t1·1 upo.s a. f'o » \') Lgar ape S~ 
rub í m , jÓ. pr-o x í mo à f'nzcndn. Laranjal <? que e n co n t r amo a t., r a firme em 
ma.Lo r e a rroporçÕea t "F'Lo r eu b a.s de TernH'l Baixa.e com Pa l «. t r aa) , 
Ao longo "('\ Rio Branco , em tarri_!;grio !.!,!!_HeHio Guneor~ l ,mt~e o lim_;, 
te aud us tt' da A. I. Rio Branco e .Faz,enda Lnranj al) encon t r :1~ae as eegu,! 
t e s local í.d ade s r (Ver localização mapa HllPXO) 

j 

-1- Manduca l 
1 
1 -2- Porto Seguro; 
1 

-3- Palhal; j 

-4- Fazenda ~om Jardim; 

-5- Fazenda ~arnnjal. 

1 
-l- l1anduca: 

- N r A,# Colocaçao aonde moram o se·. Joao Monteiro e familia. No to tal aao nove 
r 

pe~oons que sesidem nesta colo caçãoi ha 
r 
i 

cer ca de 11 ü!ICJS • 1,,~ce11 temente, 

[ 
i 
! 



,,. 6 ) 1· nd í o t-hrrripe l'lacurap e CUJHH!a, t r anaf c r t ram-se para (h·1 n, mo n e a o •• , / 
, · · · ·· ·f ndo um to tal de U. p euno aa n e n ta l ocali~}"tde. 

Pº l.;i colo cuçao , per az e , t ~b lh 
_., ' · (l9~i.:.) ra a ava Joso Monteiro chegou na rogiao ha quaBc m010 aeculo · e _ 

. . li t ue c cupa rum :) reginn. (l) uo sr •. J~~.o como capa t az doa seringa s as q t:i.. 
00 

,~~\\l: ru 
1. . n.oG<n~Q:iMP~ç; ot(lY~'6Thl.ac:los Monteiro -i hemo a as 81 '-·"'" iB 01•11- u <"""' coNFEilEto,l!.~ -t~l:ni::: 

da ReB lo. do Guapo ré: 01<tA,J'.Í-/f - 
l\SSINATURA:- > 

1 • • 
_ Vala coro segurança e desenvoltura acerca dos in1!1oa isolados 

n.tualmente na ReBio. Guapo;ré. Ele conta que em 1 Y6o o ae r í ngg 
J t s ta Ri voredo mandou-o deslocar-a~ pn r a a coloc111;ão do Colo 
r-ado ( na foz do Igarapé An tn <:ordu) para av e r í gne r a p r e sen 
';a de indios isolados. Estes colocaram eatrepee . a.tingindo o 
··.1~.ringueiro Chagas P'í nhe t ro , Fn La que oa e s t r e r-r-n , afiados / 

r-o m don tes de co tia, oram :de _pa.to.i e paxí uba • F:i 1 ~l ainda que/ 
,18 rastros , observado po~ ele, eram baetante grnndea. Nesta 

e por t:.unidade H í, vo r edo aoli1ci tou-o que "~DJanaassr-'1 o citado / 
gl"upo tnd.!gana; 

,.. Em 1945 o seringalista Jes1us !'eres ( falecido em l950} • prop! 
etário do Barracão Pernam~uco ( localizado pouco antes da foz 

do Igarap~ terebinto, is margens do Rio colorado) contratou o ••.. 1 
i nd i o Carmelo Macurap, · em /troca d e uma eapingarda. e cartuchoo 
para perseguir o assassinar os indioo isolados que estavam co 

1 - 

locando estrepes nas colodaçÕea das proximidades do R7io Massa 
1 - 

co. Afirma o Sr. Joio Mon~eiro que tal façanha fora executada - , l , 
nao sabendo precisar o numero de obitoa; 

- em 1986 o então ( e atual)/ administl"ador regiona] de Guajará), 
1 

Mi rim ( FUNAI), solicitou /ao Sr. J oâo Monte iro tiara que fosse 
ffaroansarh os indios isola~os do Igarap~ Baia Rica. u meamo / 
nio aceitou tal propoatai 

, . / - , -. no Igarape Baia Rica existe 18 colocaçoea. Eate aeringal ja / t 
teve 3 propiet~rios: João iAntonio, Cicero Nendes ~ambos fal~ 

1 
cidoaJ e Ambrosio (ex-pre1eito de pedras nogras,residindo em/ 
Costa Marques). Atualmente Ambrosio arrendou o seringal Baia/ 

1 / , 
Rica ao Sr. Hamilton l re~i~ente em Guajara); 

- Sra. João e Jurandir Monte;iro nos informaram que no periodo / 
, I - 

da eat~agem º?Yem ~isparo~ de nrma de fogo na direçao Noroes- 

te ( Rio são Miguel) da ReBio .. Guaporé. ~lea não sabem infor- 

03 

; . - .. 



mnr a origem de tais diapartjs. Poaseiros? 

, ~ 
o sr. Jono Monteiro e nabedor de que "auu" colocatao cstn localizada/ 

no int.,~ri..or da ReBio. uuaporé. NO entanto afirma. que o lBDF' (atual / , ., ~ ;,.) 

J BAMfl) o uabedor do f'a to o que na dois ano.n n:\..O receôho. v:i n\i ta nnA1 fun ,UNOAÇAO NAC1 >~A\. tlY . ,U •• ,-~\~'J - 

o í onár í o a do citado o r gao , coxrsas COM Olll\>l."Ab 1,/__ 

::.~.~~~~jfQ:i::·:'-~ 
-2- Por to ·:,,guro: , l 

colocélC:Õ.o aonde moram o si·. ota~iano e esposa .(unicofl '•)radares / 
do local). Ant~go seringueiro l h~~~ anos) na regiio, huie A~I, Rio 
Branco • Doaenvol ve agr,icul tura de aobresiatencia e extr0Ç'·;o do late:x 
da ae r í nga , no aeringal conhecido por ''fü1ndei rn". I<:ste 1 o<'J.).lizado no 

• • .interior d n ReBio •. do Guapore 1 logo apo s o 1 imite com a A. 1. Rio Bran.,. 
co , às maq•cns do Rio Branco. Sr. O tav í ano e eupoa , nos .i 1• l o rmar am / 
( ver grnvn<;no) acerca. dos indios i ao Lnd o n elo íl i o Cau tiÍrio l do Beneabí ). 
O mo amo r.. 1 11v1.tlmau d •. o e (h.t..o.duu io~~ot~ ,iuando .,. 1.9'1~ \,t ·•· ~lba~a na 

í 
t 

Sr. Otaviano~ sabedor que ocupa ~rda situada no 
' 

co Lo caç ao 11São Sebastião". 

, J,, 
Guapore, e noa informou que o IBAMA íe conhecedor 

. l 

visitado polos agentes do citado or~io. Ressalta, 

dois anos oa citados agentes não co~parecem. 
t 

! 

ipteri~r rla ReBio. / 
; 

do fato e que ja foi 
I 

no entanto, que ha 

-3- Pa.l.hn.l : 
t 

Localizado às margens do Rio Branco , proximo do Porto Seguro,em 
territ~rio da ReBio. Guapor~. AÍ mo~am duaa famílias (Sr. Nicolau Tu 

• 1 - 

pari e sr. Luizinho,Tupari )perfazerldo um total de 15 peoooaa.Reaidem 

nesta região h~ mais de 30 anos {infialmente habitaram - cerca de 15 
anos~- no Laranjal). Praticam agriq~l~uru de sobresistencia, extra-/ 
ção do la .. t e x da ~eringa ( colocação !ilha do Laranjal), caça, coleta e 
pesca. Com relaçao aoa indioe isolados, obtemoo a3 aeguintna informa- 
- ~ 1 

çoe~ ( ver gravaçao): / 

l 
- poe volta dos anos 70 ºª ~ndioa isolados apareceram na roca ,, 

1 ,, 

do Sr. Luizinho Tupari ( nÍ epoca moráva no Laranjal ).Peg~ 

1 . 
l 
! 
1 

-- - - 



1 
t 

garam banana, macacheire., milho, etc. F.le seguiu oa raetroa / 
_ 1 r 

mas nao conseguiu localiza-los pois os vestigioe seguiam para 

v~rias direç~ea ( "eles se ~spalharam" )- Juntamente com ou-/ 

tros índios ( todos Tupari ), desta vez, armados com espingar 
1oca1iza-loe no. região do 

05 

.,..., , ... 

dns voltaram a rastrear. Chegaram a 
Bnia Rica. Os isolados emihiam gritos vindoa de v~rias dire- 

Ç'<)i::n. OA Tupa.ri efetiva.raro vârlon dü1paroa o que! rc-los ficar 
com pouca muníç;,o. O m~do obrir,on-o.s a recuar. Numa teI_..teira/ 
investida fruatactn, os Tupnri dncidjr~trn ,tr.n-int:lr rln poraeaui t.) - 

- ç:,n • 
- i o r ma r atn que o I i w "" Hegin<1 gon~nte do m1r.i 

r, .. 10) via os ind t o s i ao l.ado à H •.!<m t ava que estes 
<' arco e flexa são mui to compr ldoa. Contaram qu'' 
rhegou a matar v~rios indi6a isolados. 

1 
on indios isolados colocaram nstrepes no eeringn.l Baia Rica/ 

~ nn. Ápom1. que "p,:rt,nrrnin" no C i cn rn l·'londes ) • 11,•1 seringuei 
r a , conhecido por Cuiabano, r.::; trepou-se. O Br. ~ -i í zi nho Tu- 

'> grandes, 

Hegino I 

. ' nt r í. e sr. riico.lau viu o ser·i.ngueiro com o pe '•,ntrepado" ; 

"Xibindo um estrepe ( de maça rand uba) afiado oom -l e n t e de cg 
t H\. 

- va!dir Tupari(filho do Nic~lau Tupari) disse ter ouvido do/ 
, 

Sr. Ambroaio , em Guajara ~iiim, que os indios colocavam es 
l 

1 
1 

seringueiros do Bnia Bica. No ano/ 

1 , 
Acerca dos Lnd í o a isolados do Rio Cau t a r í.o , o vald.ir ( qttD vol tau de 

1 
ç 1 - Guajara Mirim, onde reaid~u 15 anor) nos informou: ( ver gravaçaoJ 

1 ' 
1 ; 
1 ' • 

- em Agosto do ano passado, T989, varios indio~ aco~panhadoa ~ 

~ de cria~çaa,( todos deapidfsJ chegaram num barracao "PARATI" 
~ Parate)de propiedade do ~r. Miranda ~unha, atualmente ar-/ 

r e nd ado ao s r ~ Haimundo '.l.'avares l"'leneues ( co nho c i d o por Hai- ' .. 
muindo Cobra)r~aidente em 0uajarJ Mirim) Localizado no Rio/ 

1 
Sao Joio e receberam do ge~ente Raimundinho: roupas, rede,/ 

. 1 

cobertores e alimentos. / 
1 

i 

trepes no Baia Rica. 

do palhal ouvem tiros dos 

passado não ouviram. 

1,UNDAÇÁO NACIONAL DO IND10 • f1UNA1 
CONFERE COM 0Rl01NAL 

º,. T A: .•••• lL.1-Lº · .. ,2"' 
,sSINATURA: 4CJo/' :..- 



-·~ -,~· _-a;..,, 
f,,..., t.. • .i, •..•• O., t-I ,.. • .., D. R,.,...,. n.. •. i.. ,. t:., , 

~a:--4.:ze~ 

-4- fazenda Bom Jardim: 

Localizada ~s Margens do Rio Bianco, poucos minutos depoiê do Pa 
' - ' - ., 

lha..l, totalmente situada em area. d~ ReBio. Guapore. Miguel Trindade/ 
l " ~ J e o "pro pie ta rio", d e s e nvo L vendo o. Jpecunr"iu, conta atual monte com · , 

15U cabeças de gado. O ttpropiet~ri~", residente em Guajar; Mirim • 

tem e eu irmão l João 'l'rindade ) como gerente, residindo na aede da / 
l 

propiedado. No momento da noaaa pa~sagem, registramos uma pequena / 
oha ta que navegava, R traves do rio 'Branco, com doa tino n fazenda. Bom· 
,1 a rü i m • Po s teriormente J oao Tupa.ri '{ fi.l ho do Sr. Jl.i co I au 'í'upar L) no s 

~ 
lntnr·!w>U -ruo 15 cabeças de gado foram embn r cud aa para Gun j a r a Mirim • 

.,.i 

-5- Fnienda Lnrunjal: 

i.o ca t i,:ada logo apÓ!l n fn:1: d o (grp· •.• ,,.; Su rub í m , 114 "r···"l~dade"do 
::>r. Miltr· Santos \ rerdd,rnl• 11m G~aj· ,r Nirim). Deaenv( atividade 

> 
pecuari a . contando atualmente com f40 r;:;~boçaa de gado. 1-, ·cde da 1",!! 

z.end a t·or-irle o Sr • Ped r o Boliviano ;e família t Antonia e, 111mbiara e 
eí ne» 1' U 11oa1 • ttá ~<ineQ a1110u qtte tr1ubtühn. n-,l-1\.a. ta7.~nda, t· Sr. l?edro 

l, 

Boliviano cuida do gado e desenvolv;e atividade ngricula du abreaiate,!! 
eia ( roçrido de maia ou menos hum h·ecta1·eJ, caça e peaca , ~Jobre o a / 
indioa inoaiadoa, o Sr. Pedro Boliviano nos informou que: 

em 1984 viu. Ve$t{gioa ,( NJ/;ros e quebro.das) +o s indioa/ 
isolados "descendo" o jlgarapÓ Seco, lo cnl i zn:lo a 3 Km / 
da sede t sentido sud~ste). 

1 
i A maio ria doa moradores ci tndo.s 

ção do latex da seringa~ mudam-se 

COLOCA~ÀO 

anteriormente, na cpoca da eatra 
Pfª as 
( 
' ' 1 

1 
r 
r 

1 
1 
1 

1 

colocações: 

SEHlNGUElHO 

-1- Bandeira 
Otaviano 

João Monteiro 

JUrandir Monteiro 
Ui colau 1'upa:ri 
Luizinho 'rupar-í 
deeativadn 

' ,. 
" 

-2- t;arnpinho 

-3- Manduca 

-4- llha da Laranjeira 
-5- líai a do ~urubim 
-6- Trea boca\ rtaubá) 

. 1 

1 

1 
1 
} 

' 1 

06 

··~ . ,;y 
1 . 
.. ,. 
,\. 

} ., 

r 
1 
l 
1 ,, 

. : 
1 

' -! 



07 

-7- Uma de centro 

-8- ~opaiba 

-9- Mangueira 

Elisberto 

l.:.dimdilson 

(Bachora) Idalmir. 

Dia 07 de v5 de 1990 iniciamo~ a parte terrestre da expedição. 
~ , ~ r 

Todas as informaçoes que tinhamoa , e que partindo do laranjal e~ d! 

reçio do 1earap~ Baia Rica, encont~ariamos terra firma com floteata/ 

boa para se andar. ~stas informaç~ea correspondem com an que obtemos 
1 

do mapa fotogeografico \ Florestas de tcrrnn baixao com nalmeiraa). 

N~ · 1,tanto nio correspondeu totalmcte 

terrestre\ 
l 
l 
L 
! 

{ I ETAPA) vesenvolvimento da parte 

' com R praticu. . 
,...J 

i-a r t í mo s do laranjal • tomando a d:í.reçÕo 110 graus no r t e sentido t>u- 

deste. Inicialmente pegamos uma picada ( ·-:s 1~m ) quo 110n l n vn at~·· o/ 
Igarapé co , Dai em o , JI i!,uin~lo ta d i retao f' ro 
widn~ln v:•rF\douro. Seia qu:i.Jom~,tros' ((· .r;,., ) ndiante,(ou 
quilome t r o s da sede da fazenda), ch egumo e num segundo ir . a pe .• Mon- 

: mos :a-/ " • r. 
·t, nove J 

t amo a- acampamento .Região com abund anc.í a de caça .• O fato d t~ termo e C!= 
çado uma anta obrigounos a passar~ parte da manhã do dia 08/05/1990 ' . 
retalhando e moqueando~a. Na parte. da tarde doia membros da equipe/• 

. . . 

, .. 
continuou a abertura do varadouro.•No percurso ate entoo expedicion~ 

do encontramos: florestas de terras baixas com palmeira:1( açai, pato . - 
~ •. ar t cur í , inaja •••• ) , "pula-pula'' ( no momento pouco nlngad~) e / 
campestre.Choveu por quase toda a ~oite. Fato este que v0io dificul 

tar o d e s envo I vimen to da cam í nhad a, pois estamos expedi e i o nando .po r 
regioes ombrofilas. No ·dia 09/05/9P retomamos a caminhada a t r-ave s do 
varado~ro aberto no dia anterior </mais ou menos dois quilometroa)./ 

A regia'o caracterizada por ,campestre com "pula-pula" e asBociando-ae 
o fato da chuva de ontem a noite t~r proporcionado a+agamunto não a- 

i " •• , 

judeu em termos de um bom rendimento no que ae rffere a relnçao es- 
! paço percorrido X tempo. Ao subirmos numa arvore nl ta, observamos / .· 

que mudando a direção para aetentaf graus norte chegaríamos cm m~ta·~ 
t 

alta ( após mais ou menos uma hork de caminha da), Tal mudança.fora 
•.• 1 

efetivada, no entanto a regiao caracteriza-se por aer: mata, pula-/ 

pula alagado, mata baixa, campest're/ ••••. Ao final do dia nove havia-/ 

" ' :; 



moa avançado 04 Km quando roaolvernos acampar. 
Dia 10/05/90 resolvemos continuar b caminhada sem levantar acampamJ~ 
t~. h região com as mesmas características citada anteriormente, com 

predominancia de campestre ( aaaoc~ado com pula-pula), possibilitou 

nos avançar em torno de 4 Km. Ret~rnamos ao acampamento e na manhi 

do dia 11/05/90 "levantamos" acampamento e iniciamos viagem de retor 
' 1 - 

no~ por volta das 17:30 horas estayamos aportando no palhal ( debaixo 

de forte chuva). Realiznmoa entreviota ( grnvaçâo)com o Sr NicolauÍ 
\ 

Tupari , Luizinho Tupari e Valdir Tupari. ' 
Dia 12/05/90 às 17:30 estavamoa aportando no cajui. No dia 13/0~/90/ 
resolvemoa reorganizar todo material de acampamento bem como deaoan- 

sar. 

ll l·.TA.F A 

n...-.nm ,,,. P.nnttfl, o tBJHlt pA,.r t,i o L param d a e;qw,t i ç-;;0 B.B EH'{'.u. i, n t" n pessoas:/ 
An~enor • ... 7., Messias Crilumt,i•11·n e Rí o ' I 1:-'rancif!cate. 

No r d í a ] 05/90 às 7:00 ho rrn í n í o í.am •, n e x pe di ç ao , Co 
. 

me ci t ado' 
no item to te iro, realizamos o me smc PI'' rcu rso da e xpe d í çi •• • ·rn terior f 
Exp e d ição Fluviat/Terr.ea tre real iz~da a traves do Rio Brn11 r;o/ Surubim). 
Às 16: 00 horas chegamos no acampamento 29. Este n.ã<i> ap rune n tava ca 

racterfs ticas de ter sido usado após termos localizado. A mudança~ 

encontrada,~ o fato de um doo tap{ris ter caido por açi8 natural.As 
I 

sementes rle patoa jogadasno chao do intHrior e fora do ª"ampamento / 

brotaram e formaram um verdaddeiro tapete VBrde. Na manli11 do dia 15/ 

05/9u levantamos acampamento e atrav~a do varadouro n~ U'i \ conheci- 

do por n~n como "varadouro do mel") objetivavamos reconh~ce-lo e al- , 
cançar o lgarape Burubim. Tal int~nto n~o foi poss{vel. Exploramos 
o varadouro que margeia o lgarape do acampamento nJ 29. Este varadou 

1 - •• # . 

ro com~inalizaçao razoavel. caracteriza-se como de uso para caça / 

utilizado quando da Última permane*cía no acampamento 29- Localizamop 
1 

dois lugares onde cçaram paca. ~umldesaea lugares observ,tmos u~a.vara 

( com uma das extremedade ligeiramJnte pontengudaJ e marc~s no buraco 

do uso desta. ApÓs termos caminhadq 3 Km ( neste interim foi caçado 
• 'I 

15:00 horas decidimos r~to! um viado de porte m~dio ), por volta das 
' ) 

haviamoa·deixados as bagagens/caça, montamos acam- 

l 
t 

nar ao local onde 

íll,INOAÇÃO NACIONAL .00 INDIO • PUNAI 
CONFERE COM ORlOlNAL. 
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Dia 16/05/9U , iniciamos caminhada ~a direçio e sentido sul , pois/ 
/ ) r 

objetivnvnmoa alcançar o Igarape Surubim. Apos andarmos 4 Km encontra 
mos um varadouro ( mestre) bastant~ sinnlizado • ResolvomoH segui~lo. 

Tal varadouro nos conduziu ao acamp'amento n2 '.;l,. Ba una 2km deste / 
1 

um membro da equipe { Messias colum,biara) p í aou ( de raapã.o) num ea ••• 
.• t ,~ 

trepe feito de paxiuba. O acampamen~o nao apresentava caracteriatica 

de ter sido utilizado desde a ~poca! da sua localização l expedição / 
1 , 

anterior). Vale salientar que neatej acampamonto, as aementea de patoÃ . 
germinaram conforme descrito no acampamento 29. 
No dia 17/05/90 decidimos reconhece~ um varadouro que cruza o Igarape 

, 1 ( 
do ncampamento 31. Apos 2 km começa~os a perceber vestigioa \ rastro) 

1 

de ~proximadamente 15 dias atraa ~ ~ois km ap6s estes vestígios che- 

gamos a um acampamento ( n2 36) , com 5 tapiria e tempo de uso de 5 
meaeo. todos os tapiris estio caidos por conta de uma arvore que caiu 

cmcimn do acampamento ( maiores dotnlhes ver relação acampamento lo~ 

""•'''t.,,.,tr,,,.. nn, rAMn·va Biolog.ioa, nnexo ) , Pfln:dtitindo no Vnradouro que 
pa r t o. •1-?n IP acampamsn to ( sentido np rdn s te ) d o c í d í mou voltar , pois 

o me amo direciona-se para o pica.dão'. da. /:"ufiAJ. ( Lí m í te nud e s t e "'\t~ / 

A. 1 .. Rí o Branco ) • A partir d e nntii.o a chumo r' co nv en i en b o r e to r na.r ao 

~campnmen1·,, e no dia sep;11int." iniciar ,ri11,('~em do rnt()r·uo d·• "r.pedi;ção. 
As 13: 00 b rr aa do d ia 13/0 5 /~!U chegfmt'J' ao a.campa.men to d INAI • f! 

CONCLUSÕES: 
- Na I Etapa da expedição nno vimos algum veat{r,io indig~ 

na. Este fato leva-noé a concluir que os indios isola- 
' 

dos es tão encurralados.' em uma peq u o na região~ 
, ... ~ / - a nivel de" suposiçao11 acha.moa que os indion isolados 

não " utilizam" a regi~o ux pcd í o í o nada , devido ser::1 

·, - alaga.da 
,. j 

dificil acesso ( campestre, pula-pula)' 
No entanto outra expe~içio aer~ riecese~rio nesta ~egi 

io, atrav~s de outrolroteiro. 

as informaçoes (oral) colhidas nesta etapa ll) acer 

ca doa índios iaoladoat datam deod~ 1950 
(a tualmen.t.eJ os indios l no Ig. Baia Rica. 

: 

até 1 986 e '/ri-. "l 
• ·'I' . '· ,: t J t 
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Na II e tapa local.í eamo e o acampamen to nº 36 ~ ta te com 
o mesmo tempo de uso do n campams-n to 31 ~ e:; l'l1i3oes ) e 
o aoampamen t c 29 ( 7 murre n ) , lova.-naa aco nr-Luí r- que 
pelo tneno.§_ o 5 nubgrupos í.nd I gene.. pas~,arnn " período 
que antecede !l.B chuvae 1wnta região. 

- Os rna t ro s r e oen t e a ( o? d í aa } v í a to na ,.::1•r?c.Hçao _!!n 
terior e os vistos n~sta ( 15 dias) levn-noo a con~ 

L ' 
cluir quo os indios ~solados eotio acampadoa nas ter· 
ras altas que circunyizinham a regiio dos Rcampamen- 

' toa 29 à 36. 1 

OBSERVAÇÕES: 

Gostarlnmos de salie~tar que as tres ~ltimn» expedi 
ções aÓ foram poaaÍvel renli~ar devido an Prefeituras 

de Holim de Moura e ~lta rloreeta uoeste, terem doa 
do combust!vel ( 48p litros). No entanto tais pre 
~-~~*M ~- •.•• ~~ ~Mf~~-~4,.Q ~ 6~f~c~iàade ne acaÇCeS 
futuras tendo ora vi a1ta cria e e co nomr ca por que a tra- 
vesaam. 

í 

.t'ara melhor organiza;r nossa produção eecr l t a , acha 
mos por ·bem: 

1 
criar/ papel timbrado; 

codificar oa documentos com a seguinte 
nomonblatura: Y /XX/ 00 / 90 1 

( 

.No l'flgal' do "Y" coloca-se a.a aeguin- 
tea ~etras para o devido documento; 

~ 
1 R - relatorio 

. '' 

Of- uficio 

C - Comunicuçno 

cr- Corre.apondenc.ia 
·'> ", , 
" 

M - Mnpa controlH material 
Oa a;lgnrjmn,H1 1omano1J ''XX" cJr:niguinam 
a ordem quo o documonto; enca.mJ~ha- 

... , 
do A· Aesosaorla de lndioe !Rolados • 

,, ºª do t s sub-sequQntcrn °0()" d(!eigu.inn o 
• 1 

mea em i ~ o documento t~ 

' Oa·doia 1'YO" ultimas o an: ' 1 .. '.úJe. 

. . .. 
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, - 1~ t i ·{ 
R~latorio 12 expediçno sudoeste ReBio 

' ' , 
G~apo r e , a traves Hlo Branco .• Rela to rio 
eJtipediçio· serra da "BUNDINHA", Lo caê 

' l 
lVzado ncampnmento n9 O?, 

l .• ..... , - - 
Be1lator.lo K~.podiçno med lo Sao Simao • 

t h 
Lofalizadb acamp. 3,4 e 5. , 
Cn~respondencia encaminhando relato- 
ri~ anterior e informa colocaçio de 
br)indee. 
Infrorma mudança de acampamento e colo 
c~ção de estrepes no acamp. anterior~ 
Co!nll'truc;io piata poúao , 
ReÍ.l,a to rio da estadia do ser-ví do r Ma!! 

r« Renato de Oliveira, durante o pe 
rÍ~do de 6/11/88 ~ 21/1/89. 
ReJat~rio expediçio serra Joio Antu- 

' ne1s .• Localizndoa ucatapamnn to s ·9 a 20. 
r 

rielatorio reconhecimento linha ilO e 
navegab í í idn.de Rí.o Sn.o ~11.mão., ~ f 

# ' 

He;lator.io cxpudião Igan1pÓ 7 6:fühos .. 
Acampnmcnton localizadou: ?l,22~23. 

' 

, - 
Neste caso os documcntoa ate entao ela . - 1 •• 
borados roceberao os seguintes codiBDB: - . 

1 
[. 
I' 
! 

CODIGO 

R/1/10/88 

ASSUN'rO 

.R/11 /10/B8 

cr/IlI/10/88 ~ 

R/IV/12/89 

R/V/02/89 . 

R/VI /06/89 X 

R/Vll/u7;89 1 

R/V11 l;'OY/89 ">< 

R/lX/09 t•·ri ,,,, 
1f:1rtaruga/ 

1 

ntqe ioc~ 

R/X/10 /89 Y. 

lg;arn/1" 7 Galhos. Acamp · ' 
lizadou 24, 25 e 26. 

l ~ N ~ 

He,la to rio exped í çao oba o r vaçao dpa 
t 

acampaman tos 21, 22, 23. Aeampamen toa 
l 

l~calizadoh 27 e 28. 
or /XI/10/89 .,,,. 

.• 

,. •, 

tp ·\ •• 

, .. 
Of.i.cio informando vol tn.. d rio truição dn . , ...• i: 
ReBío.. uuapore pÓs f iscr.i f i. zação "· · . ,·)!;1}; 

~ I I t .:: ~:~~- ·~~ '"·J1 '''•,' 1,,•níi'l '·. 1 :,: . ,, • :· 1,,...;;,:Q~ f,·• -t I ' :~t; r ~ rirv, 
I' ~1 ., ' • :1, ,·l, . r1•\rJ'JflÍ, 

,.~, ,. .. ,.. ..••. . '·~! ( t . ,, 'J ' ' ".. . ' '.:J}, .•... ; ' .J- . • . '•, .• '" ,J 1' •• "'t •lif 1'f 
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R/XlI/12/89 

R/XIII/02/90 ~ 

<.;/XI V /04/90 X 

H/XV /06/90 

Of /X vr /06 /90 X. 

,, "'; • X 0 >1 '.,. 

, 
.')"i·lJ \ '{ 

'( ,; 1,0 J < o 
I - 

~ Y 1J / '1 / ~ o 

;, 

;< X'l V QJ } '\ 1 

\ ~· 1; y' o;/ .,, 1 

" '-< V 1 / O '1/si 1 

"Y' v }11/0'"1Jl.:i1 
l- 

r. 

\' ,ç V U 1 / o i/ q J.. 
<-< 1 X /1~ /9 J 

f! - =>! of/ll)J_ 

X XX I j c:J d/ 9 ~ 

X{:<11/0/i../ ~)- 

)Z . 

~ - 

1 ••• 

Coryunicaçao 
J , ,, ' do I no valo do med io Guapo rr.. 

Relatório expedição fluvinlBaia Hica 
1 

e qurubim. Acnmpamento locnlizado 36 
I· O fi cio encaminhando r-1n.pn d o con t ro Le 
1 .r 

de,material e Plano para u~eundo se- 

mP.~tre/9o- 

i 
1 

! 
€ Y r 1 1 •'í"'' · ·d.' 

1 
~i~logica lio ~uapor~, 25 ,maio 1990. 

,. 
'; 

,;;. ~ .,., ., 
. r.~ ~ 

t'!" 
:~,. 

- ! ~ 
>' .... 

Reserva 

1 1 

F11'\.~,. /tL:1 . .,. l.r~ ,. 
'{!. i"Cpf\Jr ..•. , ( , -,,•"\ ~ (51'1... r+o '".:>11, ,,... 

f ')" •"t;.J,'1-1+{) e. •l'.1,,.r ··~ ri, 
! 
l rc14;-..,, f,:.,1·~ ,. ')J 
r f 

Jr P\?Í, T 4a v V\.l,.l1 / Cow 1z,+-,.. • 
l 

ftp/11-J'fê.,,., :;:;,,,.:.,;(A. 
l 

.Y6:Jif?,.h (\) .(, 0,1(11', 
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HEL.A.TÔRIO: R / .II.X / 09 / 90 
f!TULO, Expedição Acampamento AVSll.ÇadO .UNAI 

P.ER!ODO: 17 à 23 de Setembro de 1990 

P.ARTICIPAllTES: An tenor Yas; 
Ariovaldo J. j. 

Rieli lranoiscato& 
• 

ROTEIROi l>artindo do campa.mento da :.WUNAI ( 1.ocalisado às margens do Igarfl~.- 

pe ~ete Galhos, 230R N referente à Serra da Tartaru&a) ae.cuir P!. 

la estrada aberta pelo Sr Antonio lernandes Machado Cunha em 19a4 . , , 
27 Xm ]teserva Biolo&ica do Guapore a dentro, ate ohe~ar no Trevoº 

r r ,U Dai &traves da linha 95 se~ir ate o acampamento avançado da - 

NAI. Doate ponto seguir até a linha 110. Através desta linh~ ae - 

&U,ir até o local da madeira esplanadaº ler mapa anexo. 

O:aJETIYO: O objetivo desta expedição consiste em: 

- Real.i&ar levantamento de vestígios 
, . 

ind1gena.l:I . em toda 

re&ião expediaionada; 

observar condições do acampamento avançado da FUNA1; 

- observar presença posseiro/madereiro e madeira esplana 

da linha 110. 

DES.E!ífüL'JIJ4.ENTO DA Ii:XPEDIÇÃO: 

Xo dia 17 de Setembro de 1990, partimos do acampamento da JUNAI / 

( àa mar&ens do Igarapé Sete Galhos) através da ~etrada aberta em 19~~ P! 

lo Sr: ·An~onio Jlernandae Machado Ounha ( 1 ) • ApÓe t3 Im che~amos à. Serra/ 

da Tartaru&a e após 0,4 l.m alcançamos. a antiga lJ.nha 95. Dai seguimos 12 Cm. 

até alcançar a atu.al linha 95 no local denominadQ TREYO. Já era tarde e o 

fato de estarmos expedicionando em re&ião de Savana com um sol bastarlte / 

forte !es-nos aentir exausto. Resolvemos pernoitarº A cobertura vegatal / 

deate trecho caracterisa-ae como 'Savana Arbórea Aberta com 14.ata de Gale- 

ria'º O trecho entre a Serra da Tarta.ru&a e a atual linha 95 fa&-se entra 

a cabeceira mais alta do Rio São Simão e wn a!luen·te do I~arapé Sete Ga- / 

lhosº A linha 95 foi toda aberta através do divisor de ~as ( Serra João 

Antunes) doa seguintes Rios/Igarapés: Consuelo, Sete Galhos, Massaco, sãp 
Simão e Centro GrliUlde. 

Áe 5:00 horaa do dia ie iniciamos marcha ( através da Linha 95 ) com desti 

Fl/N O.AÇÃO NACIONN.. DO IN Oltl • f"N~I 
CONFERE COM OklYlNAb 
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no ao Acwnpamento AYançado da FUNAI. Após 14 1m de caminhada chegam.os no 

looal que da acesso (Oõ I.m. ) aoe acampamentos indígenas 21 e 23. lJec1.dimos 

observa-los. O servidor Ariovaldo proase&Uiu pela Linha 950 
.Encontramos o acampamento de tranai to nQ 21 totalmente caído. No perct1rao,6 

entre os acampamentos 21 e 2), enoontramoa num lai;edo, uma pedra de amo 

lar que fora removida do lugar ( t ). O acampamento 23 quase que totalJ'l,ente/ 

caído , doa 06 tapiria , apenas 02 enoontrava-ae om pé. Oa 'brind(Hi" um / 

par de brincos de pena de tucano e um fac~ão) deixados na expedi çiio de 14 e 
15 de Outubro de 1989 ( ver relatório R/i/10/~9) encontravam-se no mesmo 

looal. Kos demais tapiris não deu para observar se os brindes foram coleta 

doa devido estarem caídos. Um colar de cantas pretas ( tucwn) n~o ancon - 

trava-se no local deixado. Isto significa ~ue os indios isolados o pe&ara.m.. 

Yílm.amoe este acampamento ( TT ), detalhando todos os objetos e res{duo a 

limentares indÍgenaso Retornamos à Linha 95 e após 13 lm ( às 20:30 horas) 

eatavamoa chegando ao acampamento avançado da lPUNAio mcontramos o servi - 

dor Ariovaldo que nos relatou o se&11in~e: 02 Im após o local que nos divi 

dimos. este passou a observar rastros ( pes descalços). Continuando a ca 

minhada, dois quilometros antes do acampamento avançado da l'UNAl, ao olhar 
' 

para trás numa distancia de aproXimada.mente 1500 metro e ( na cabeceira da 

pista de pouso) percebeu 02 pessoas. O mesmo pensou tratar-se do~ 0ervida 

r-e s Antenor e ru.eli. O fato de ser aprox.i.madamente 11':00 ho r-as impossibili 

tou-o de ter u.ma visão mais apurada. Acen~u para as duas pessoas tentando/ 

resposta f1 assi.m confirmar ser os servidores citados anteriormente. Aa du 

as pessoas não responderam. ao aceno. Resolveu continuar estrada. Ao che-/ 

gar no acampamento avançado da .IUKAI, observou-o totaJJnente ~ueimado. Do/ 

dormitório ( 6x~ metros ) apenas reatavam dois eateioa parcialmente queim~ 

dos. Sobre o solo descansavam os pregos u t í Lí.sadoa para a con t ruçiio do meti 

mo. A cosinha ( oomodo separado, medindo 4x6 metros ) parcialmente QUeima~ 

da. apresentava reatos de duas paredes que o fogo não conaeguf u c.ue1.mar to 

talmente. A privada (Ol .m2 ) com o éLSSoalho totalmente ~ueimado, r,rnt;ava .'.~ 

pena.e parte da estrutura ~ua escapou do alvo doa incendiários. Nu.ma obsol' 

vação .caais minunciosa, encontrou-se uma panela de alum.Ínio e um galão p.Lau 
t - 

tico ( branco. 20 li troa ) • i!:ates objeto1:1 não pertencentes à Eq_u1pe de Lc~ 

calisação, certamente foram u tilisados pelos inoen,Uários para transportar 

substância inflamável. ~ual~uer suspeita de fogo no campo esta d~scartadu/ 
fjJfltfJ~ÇÁ() NACIONAL. l)Q l'Nolt} ~ ~~~I 
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pois a ve,etação esta intacta e a pequena plantação de milho, !ava e man _ 

dioca estava apenas removida por 'cateto•. 

O varadouro q~e liga o acampamento ao igarape ( poças d'água) apre-/ 

sentava características de ter sido usado. Depois de conversarmo~, chega-/ 

mos a conclusão que as duas pessoas avistadas pelo servidor Ariov~ldo J0 ~; 

se tratava de índios isolados pois na hora. Q.Ue os mesmos foram. u.vista.dos, 

o e servidores Antenor Tas e Rieli Jfranoiscato estavam há 11 I:m • 

A tristeaa de constatarmos o acampamento queimado, associado ao cansaço de 

43 I.m. andados embaixo de sol escaldante, condua1u-nos ao conforto da red•/ 

e a companhia do sono. 

Dia 19/09/90 decidimos permanecer no acampamento queimado. Instalamos 

acampamento àa margens do igara.pe • O servidor ío.e Lí, Fran~iscnto am u ;_i / 

procura de caça. A.rltenor e Ariovaldo permaneceram no acampamento realisan 

do film.a&em e reconhecimento na.a imediações. Localiaamog os segutntes ves 

tiaios indígenas: às .margens do igarapé encontramos 05 loca.ia aonde os in 

dioa isolados arrancaram •cará• com varas pontea«udaa. No la&edo deste mes 

mo igarape, encontramos resíduo alimentar de ar1curi ( local aonde ~uebra 

ram. com pedra, aooo de aricuri ); várias tiras de envira, facho de fogo ( 

do dia anterior ) , restos de catemba de aricuri com o Q.Ual fi 1eru.m outro / 1 

facho. 

Com o retorno do Rieli, ficamos sabendo ~ue o mesmo ao chegar no antigo a 

\ c aapamerrto ( queimado pelo IB.Al4.A ) do madez-e a r-o Francisco Hui& F1lho (vu1- 

l' go 'Louro• ) oonatatou ,1ue os índios isolados haviam passado por lá. Remo 

veram um p1ástico e wn tambor. Os veatÍ&ios ( rastros de peo desca)ços de 

04 a 05, pessoas ) indicavam que foram e retornaram pelo mesmo caminho (ca..!: 

rea.dor de madeira ) º 

For volta das 16:00 horaat quando o servidor Rieli tora observ~r os vest{ 

gios do la.iiedo, ouviu. batidald periÓd1cas de machado ceifando marteir-a , Coa-. 

--1 binamos que o citado servidor, com e:atrema cautela tentasse aprox.imar-f3e / 

na esperança de fotoerafa-loe. ~uando estava há aproximadamente 100 me-/ 

· troe de onde se ori.iinava o som , -ouví.u trea batidas fracas se1:;ui ndo-Ae ,\1:: 

silencio. Esperou una 15 minutos, quando resolveu retornar sem avistar o 

executor da.a .m.aohadadae. 
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Dia 20/09/90 desmontam.os acampamento e deixamos wn colar de contas / 

preta.e ( de coco de tucum ) • Retornando 3, 5 Xm pela linha 95 a Le ançumoa a 

•1atera1• das •posses• do Sr ITancisco Ruia ~ilho e Otaviano ( subdelegado 

de polÍeia de Alta Flore ata Doeste ) • Neste percurso observa.mos du au :cei!l). 

Õee oom <,J.Uei.madas recente ( uma delas coincidindo com 0. mesma. dirução de 

onde se ouviu aa batidas de machado - a.oampHJI1ento indígena n12 O?. A outra/ 

na direção do acampamen·to indígena n.12 03 ) • 
Utili1oando-se da lateral citada anteriormente , após 04 .llJl a.Lc anç amoe a li 

nna 110. Através de a ta linha, sentido nor-de e te , após O~ lm cheg aiao s i~ po:3iii 

se do Sr Levínio~ Neste local, aca.mp&JI1oe e dormimos. 

Dia 21/09/90 continuando através da linha llOt após OJim alcan\!amps o 

Igarapé Centro Grandeº Este com áetua cortada apresentava. várias poças com 

bastante paí.xe , Peecamoa em torno de 03 lg ( lambari, bagre,traira e pa.au ). 

Prosseguindo, após 05 :lm alcançam.os o carreador de madeira º Este apresen-· 

tava caraoteristicaa de não ter sido usado este ano , Decidimos arriar a ba - - 
ia&em e seguir até o local da esplanada de ma.de.ira. Quando e s t avamo s lim-/J<-- 
pando o local para iniciar a ~ravação do fT, ouvimos barulho de máQuina / 

b~stante próximo. Hetornamoa rapidamente ao local aonde baví aacs deixado / 

as ba&agens. Mesmo percebendo ~ue eramoa pouco e fraca.mente armados, re-/ 

solvemos caminhar até encontrar as máqu.inaa. ~uinhentos metros adiante che 

gamos num carreador recuperado. Em seguida wn toyota ( sem p Lae a}, com tre~ y 
pessoaa,vi,nha em nossa direção. Atendendo à nossa solicitação o motorista/ 

parou. Os ocupantes identificaram-se como funcionários do Sr Polaco J __ Ya 
nilton Atilio Ka.ntirn) , madereiro de Holim de Moura. Estes solicitaram-~ 

noa que nos entendesse com o referido madareiro • .Embarcamos no 'l'oyota 

após 200111.etros, tla&ra.moa o Sr fanilton cubando 03 toras de cerejeira 

( 19 m3 ) já embarcadas num caminhão mercede• da firma 'Fa.ma-Nor·te' ( sedi 

ada em CUiabá ). O servidor Ariovaldo Joae dos ciantos identificou-se como/ 

servidor da PUXAI e solicitou autori&ação para retirada da madeiraº O Sr/ 

Tanilto~ informou ~ue não dispunha de tal autori&ação. O servidor da FUNAI K 
alertou-o de que esta área ae trata de wna Reserva ~iologica e portanto á 
reade preservação per•anente. O servidor da FUNAI solicitou ~ue os traba.- 
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05 
lhos fossem suspensos. 14esmo sendo informado que a fiscal.i•ução de e t.a área 

é de oompetencia do IBAl1A, o Sr: fanilton atendeu à solicitação e in:ioiouk 

retirada do maQ.uinário, pessoal e descarre&ou as toras embarcadas .No local 

encontravam-se 07 pessoas, 02 caminhões Mercedes, 01 Toyota, 01 pi~ cH.rreg~ 
deira ( caterpillar 930) e 01 esteira. l!m aonver$a com um dou motoriBt~s/ 

do caminhão, ficamos sabendo '*-ue o acesso até o local da infração fora fe1 

to através da I.NCOMA.RO ( Industria e comercio de madeira Ron don í.a , de pro- Y 
priedade do Sr: Leopoldo Glovaalci, eediade.i na Fa&enda lWndonia ) • J~u te 1:1. 

ceaso compreende o seguintes partindo da serraria (INCOMA.RO) foi t'fHi.be.rto/'X 

26 l:m de estrada antiga através do divisor das ~uaa dos Igarapés Sete Ga,... 

lhos, Consuelo e Rio ~assaco até encontrar a Linha 95 ( OJ lm apÓl:3 o Jga.r_~ 

pé Consuelo). Deaà.e a INC0la1Af-tü até o local da madeira esplanada !oram recu 

peradas 72 I.m de estrada. 

Tale salientar ci.ue na miaaão N'1 023/90-CHP/SR/RO, de 20.06.90 , conforme/ 

relatório assinado pelo Delegado de Policia .lederal de Tilhena, Dr. Rival 

do da Silva e encaminhado ao Sr. Coordenador Regional Folicial da SR/DP!'/ 

RO, o Sr Tanilton Atilio Manfirn :foi pe&o em flagrante recuperando 17 r~ 
de estrada no interior da Re:Jerva Biolo&ica do Guaporé. Este relatório a-/· 
firma que não foi possível !aser a apreensão e proceder o auto de prisão/ 

fl84'rante dos infratores devido o Sr. lanilton Atilio M~irn apresentar/ 

plano de manejo e que no I:BAl4A de Rolim de Moura constava um '.l.1E1.t"l. ( a.eu:i. 

nado pelo Coordenador do COT.6C/I1lAllA/PTO, José Geral.do Lopes de ~ou• a) 11 d.!_ 

seado que .o referido pl.a.o.o foi submetido a vistoria pelos teonicos do IJSA 

JU.. -PfO e não tinha sido detevtadas irre~ularidades". O relatório afirma/ 

QUe a respeito deste assunto foi instaurado o inquerito policial N2 143/90 

SR/BOo 

Após a r~tirada do madereiro, decidimos permanecer no local para um.a total 

confirmação da evacuação do mesmo. 

Dia 22/09/90 levantamos acampamento e iniciamos via.tem de retornoº A 

pós andarmos 01 I.m encontramos Cilaa ( filho do Sr • .Antonio do Óculos) ~ue 

estava na sua antiga poaae retirando seus Últimos pertences. Este nos in-/ 

:formou -iUe chegara ontem às H5:00 horas e Q.Ue na linha 120 tinha urna fi.ec~ 

lisação do IBAJü.. Prmsaeguindo através da Linha 110, após 10 I.m chegamos à 
linha 95 no local denominado 'trevo•. Deste ponto até o acampamento da // 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INOIO • fUNAI 
CONFERE COM OJ.dl.lNAL 
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~UKAI, às margens do lg~rapá Sete Galhos, totali&ava um percur~o de 24 .l.mo 

Ao cruaarmoa a Serra da Tartaruga locali~amoe um Sitio Arqueolo&1co de Ca 

co ceramico a ceu abertoº Amostras foram recolhidas ~ue ae encontram de/ 

posse da Aseseoria de Indios Isolados - 2~ SUEH/CBA. 

No dia 23/09/90 àa 12:00 horas estavamoa chegando no acampamento da/ 

JUXAI. 

COllEXTÁ.RIOO: No que se refere ao levantamento de vestígios a nd i.g en aa , pod!_ 
moa ainteti•ar da ae~inte forma: 

A constatação da. n&o presença da invasores na porte ce~ 
tral da Rabd o , Guaporé estimulou os Lndd o s a reocuparem 

parte do seu território; 

- Obaervamoa vários vestígios indígenas e duas reg1Õe~ / 

queimadas ( terra alta- Serra João Antunes ) aonde tudo 

leva a concluir ~ue os indios estão acampados para pa6- 

sarem a estação chuvosa. 
Ko que ee refere ao Acampamento Avançado da FUNAI: 

A ação nefasta doa depredadores (po~seiros/madereiros ) 

da Rebio. Guaporé, ao atiçarem fogo no acampamento, des x_ truiu toda sua estrutura. 

Por outro lado, o fato dos indios isolados estarem acam 

pados nas proximidades do acampamento avançado, nos ori 

enta a NlO re~sar esta área como base. 

No ~ue se refere aos invasores da Rebio. Guaporé: 

Não constatamos presença de posseiros na linha 110, a.-/ 
penas um dele a eata.va tirando seus Últimos pertences. 

- O madereiro Tanilton Atilio ldanfirn, estava na Linha / 

110 ( na posse do Capixaba ) • Havia chegado na noite an 

·\ terior da nossa presença. A primeira carga de madeira a 

1 ser retirada foi descarregada seguindo-se da saída dos/ 
\ . . , . invasores e maqu1nar1osQ 

O fato de não termos um rádio transmissor de campanha/ 

prejudica wna ação maia rápida e efetiva, pois a.o expe- 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INOIO • FUNAI 
cor,FERE COM ORlGlNAL 
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dições ficam isoladas do acampamento e consequentemente 

da rede FUNAI. 

Urge um entendimento entre .FUNAI/IBAM.A. no sentido de que/ 

')! este Último assuma o seu papel de fisoalisar a Rebioº Gu~ 

· poréo Desta forma a e~uipe de localisação poderá desenv~1 

ver, com plenitude, a tarefa ~ue lhe é atribuida. 

NOTAS: (l} - O Sr Antmnio Fernandes ilachado Cunha noa informou ~ue em 

1983/4 uma equipe do IBDF, coordenada pelo Sr. Gabriel/ 

Cardoso Borges passaram ma.is de 15 dias na :Faaenda Ta..le 
do Nilo, realisando levantamento doa limites da Reserva 

Biologica do Guaporé. Neste. ocasioão O Senhor .Antonio/ 

Yernandes K. Cunha já havia aberto uma estrada que liga 

a sede da faaenda Tale do Nilo até a linha 110, passando 

pela serra da Tartaruga. Afirma ainda o Sr. Cunha qu e de 

vido ter pretensão de posse de 40.000 halqueires no int!. 

rior da Rebio. Guaporé, entrou em Acordo com o Sr. Gabri 

el de abandmnar esta intenção em troca de 3.000 m3 de ma 

deira da Rebioo Guaporé. O Sr. CUnha af'irma não ter reti 

eado tal .madeira. 

,,.., 1-', 
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RELATÓRIO: R / ll. / 09 / 90 

TITULO J Sobrevôo FUN.U / IBAJ4A / SEM.AY 

PER!ODO: 25 e 26 de Setembro de 1990 

PARTIOIPA.NTES: Primeiro aobrevõo Feliciano (Piloto) 

( co-_piloto) 

- Sidney Fonsuelo ( 1UNAI/CII/.BSB) 

- Wellington .Figueiredm ( FUNAI/CII~S~) 

- Antenor Tas ( .FUNAI/2Q SUEH- c·ba. ) 

- Rieli Yranciscato (FUNAI/2g SUER- Cba) 

Segundo aobrevõo - José .Maria ( Piloto ) 

- Cínéaio ( co-piloto) 

- Ana. Lan..t ( S.E14.A/BSE/PR ) 

- Monica ir. UI.aia ( I:aAMA/~S~) 
- Antenor Tas (.FUNAI ) 

- llieli Franciacato ( WNil ) 

O~JETITO: O objetivo doa sobrevôos eram: 

- looa.liaar aa cabeoeiraa dos Igarapés Sete Galhos o Connu- 

'y_ elo para averiguarmos a estrada por onde o Ma.dereiro fa,../ 
" nilton Atilio Manfirn tentava escoar madeira clandeatina.,- 

, 
mente; 

- averiguar presença de invasores na Hebio. Guaporé. 
. . . , 

- feser reconhecimento aereo da Hebio. Guapore. 

- realisar observaçãoda região entre os Rios Colo1·a~o e Me- 

quens, no aen ní.do de levantau.tamento preliminar de indios 
isolados nestà área. 

J)J~ENYOLflldENTO DO :30:BR.EYÔO: 

No dia 25 de setembro d~ 1990t às 7:30 horas iniciamos o sobrevôo/ 

partindo de Alta Floresta Does-te. Com direção de 2oagn, após 15 aunutos de 

vôo estava.mos iicançan~o o limite nordeste da Rebio. Guaporé, no divisor/ 

de águas dos Igarapés Sete Galhos e Consuelo ( imediações da Serraria INCQ 

KARO ). Podemos confirmar que o carreador que o madereiro Tanilton Atilio/ 

Kanfirn ( vu.1go Folaco) .tentava roubar ).000 m3 de madeira ~aplanada por F-- · 

ele no ano,pasaado (1989) na li~a 110 à 73 .llJ1 reserva a dentro, passava/ 

,>UNOP.ÇAO NACIONAL 00 IM,)10 • f\.11111111 
CONFERE COM OR1~1Nl\b 
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mesmo pela sede da serraria I.NCOMA.H.O •• Este desvio tinha como objet:Lvo dri 

bla.r qua Lque r- fiscaliirnção, uma vez Q.UO e a tias acon·teoiam exporad.i.camen te / 

e tinham atenção voltada nas linhas 95 e 120 por serem as u.n~i~s linhas / 

que davam acesso ao interior da reservaº 
Seguimos paralelo ao Igarapé Sete Galhos, de í.xandc-o à dire'i ta e a :3e:rru. / 

da Tartaruga à eaquerda na direção de 265 g N paaaando desta fo:rma na Pun d.i 

ária da Area IndÍ~ena lho Br-anc o e aJ.cançando o Rio Branco nu. a L í.u ru da co 

locação I Porto Seci\lro 1 ( da propiedade do Sr. O taví ano ) d xn tro dtt !lo b i o./ 

Guapo:r•é. Acompanhamoe o .Rio Br-anoo até aã canç ar- o lô.o Guapo r-é , No s tn per 

curso avistamos a 1',a.zenda Bora Jal'dim ( de propiedado do Sr, J·oão Trindade) 

e a Fazenda Laranjal ( de propied.ade do Sr. Nil.ton ~~~..i.n too ) º An1bLLH i:iii,:n tro/ 

da Rebio Guaporé ( ver relatório H/l.T/05/90 ) de aenvo Lvendo a pe cuár-í.a , Hr~ 
trea minutos antes do Rio Guaporé avistamos criação de gado. na margem cs-/ 

querda. do Rio :Branco entrre o Rio 15ranco e o .Baia Rica. Eram vár-í ae cube ç as 

maa não podemoa. afirmar aom. certa~a ae estão dentro ou fora da Heb1o Gua.p~ 

ré. Deixamos ·o Rio Guaporé à nosua direita e a menou do tres minutos do / 

vôo estavam.os no Rio Bad.a Rica pouco acima da í'or. com o Guaporé. 1rollia.Inlhl a 

d:j.reção ÕOllN onde deixamos o maciço oeste da :3e::t·ra João Antunes à esquerda 
e a Serra da Bundinhaà direita. Quando digo maciço oeste da Serra João An 

tunes me refiro à falha do Hio São Simão que divide-a em maciço leste e o 

eate. O maciço oeste está situado entre o Rio Baia Rica ou S~o ~imão e o/ 

Rí,o Branco. No mae í.ço leste ea tá. ai tuada a cabeceira do ící o São j.i.miio e a 

maioria de seus trubutários; cabeceira do Igarapé Centro Grande, ío,o Mairn.:: 

coe seus afluentes; Rio Colorado e Igarapé Colorado. Este maciço prolong~ 

ae no. direção leste até encontrar-se com a chapada. dos Pareciuo 

Quando es:tavamos confrontando com o maciço oeste da ~erra João An Lune s a 

via tamoa fumaça em seu lado Las te ( nas proximidade a do ac aapame n to indÍg~ 
na Ng 09 ) • Seguimos neste direção. Avistamos várias regiões de pe qu erran / 

queimadas de poucos dias anterior e var-ad our-os indígenas em pleno u ao , A 

região que ora estava queimando havia aidâl Lnc emd.í.ad a a poucos :in:, tn.n t.e n , 

O :fogo ainda'propagava-se pela ::iavana. Retornamos à direção !:Ulterior ( quo 

seguia em direção do antigo acampamento avançado da FUNAI ). Doiu m:i.nutou/ 

antes de avistarmos o acampamento vimos uma grwade região de ~ueimada de 

alguns dias anterior. 
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Esta região ..iueimada ( pr-ox i ma ao acampamento da l!'UNAI ) havia ~:.i d o cena t a 

tado na expedição tex·restre na a emana W1 terior ( ver relatório H/1 I l./09/90,. 
Do acampamento da FUNAI seguí moe na direção 128QN no sentido da :Serra do / 

Carmo deixando a Serra do Colorado à nossa Direi ta. Atravessando o Ri.o Co 

lorado já estavamos fora dos limitas da Re b í.o , Guap~ré. Sob:revoamon a !:>er 

ra do carmo e extendemos o sobrevôo na direção 10711N a.tp de poi.n ur) lb e Uc 

qu.ene , Muda.mos a direção para 162N e cinco minutos de vôo nesta d·1 r e çjic rt! 
tomamos par-a e limite da. Rebio Guaporé n aa Lmeda açôe s da .fo~ do H:i o 'rere 

binto. Às margens do Rio Colorado, locali~ainos a colocação Pernambueo. '..::i! 
guimoa o Colora.do no Bentido da sua cabeceira até a localidade d.; J./,.1.LOLAN 

DIA. Dai tomamos diireção de 315SIN no sentido da 1.in.ha 95 nua Lme dí.uç êe n do 

Hio Maeaaooº Seguimos u. linha 95 a·té encontrar a linha 110 , Lo cuL aonde / 

ee encontram esplanadas ).000 m3 de madeira de lei. 

Retornamos pa~ Paaenda Tale do Nilo e chegl:illl.OB em Alta Floreut~ Doeste / 

por volta das ll:00 horas. 

. , 

SEGUNDO SOlHtETÔO: 

Partimos de Alta Floresta. Doeste na direção 2082N com de etn no à 
Re bio Guaporé. A:}.cruaçamo0 o lim.i ·te da me sma nas imediações da Serraria / / 

INCOMARO. Mudamos a direção u.m. pouco mais para a es~uerda ( 186ÇN) onde/ 

mantivemos o Igarapé Conaue Lo à nossa esquerda até chegarmos à Lí una 120 • 

Daí mudam.os para a direção 280QN seguindo para o Acampamento Avançado da 

FUNAI que está situado no maciço Leste da .5erra João A.Dtunes. De a t,1;1 local/ 

noa dirigimos na direção 267QN que nos levou até o Maciço Oeste da Jerra / 

João Antunes. ~uando estavamas aproximando da referida Serra t ava s ta .. mos 5 
focos de·fogo diatribuidoa na cabeceira do Igarapé Surubim ( pro:x.imo acam 

pamento indígena no 12 ). Havia també~ queimadas de dias anteriores. }jn u 

ma delas exietia •iençois'de :Cibraa de ·tucwn espalhados e secundo sobro o 

solo. Em uma dao matas de galeria aaa.a uma grande quan td d ade de fumaça a. 

presentando aer local de acampamento indígena. 

Por todo mae açc oeste da .:,erra J·oão Antunes, é impressionante a malha de / 

varadouro que segue para as mais diferentes regiões. 

Deixamos a Ser;a João Antunes e seguimos para ~llvorada Doeste de onde a / 

fUNDAÇAO NA-CION~ 00 ll•:1)10 • f'\JNA· 
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aeronave seguiu para Porto Telho. No percurso da Serra João Antune11 à Alvo 
rada Doeste, quandc acurevoavaaoe a Area Indígena Rio .Branco nas imedia- / 

çõea da Aldeia Serrinha avista.moa arrastados de madeira que possivelmente/ 

esta sendo roubada de at a .Ãrea Indígena e escoada pela Linha 70 ( margem di 

reita do Rio :Branco). No lado esquerdo avistamos estrada de mudereiro na 

Lillha 106 que adentra a ca t ada reserva por vários qu í.Loma t r-o a cI'emoa infor 

mações que taafbém está saindo madeira. pelas linhas: 102, 90t 94 8~. 

C Oli1.li.:NTÀRIOS: Durante o sobrevôo podemos ce r tri fiuar que a Hebio Gu apo ré não r 
esta totalmente_ desocupada. Somente as posseiros que ocupavam o lacto leste/ 
da citada reserva, aairam. Sabemos que ainda existe um caminhão do Sr 'I 1.d 

doro Stedille t quebrado, no interior da .1.!obio Guaporé na linha 12.0. No li 
que díz reapei tro a madez-e í ro neste ano em curso, conatatamçs apena» a pre4' 
e ença do Sr. Yanil ton Atilio J.D.anfirn ( Po Lae o ) , sendo os trabulhos il:uA 

toa, interrompidoe pela e'l)lipe de l,ocali<ação da VUNAI. mamas informaçõef/ 
de (2.Ue o Sr Izidoro Stedelli esta invadindo a Rosorva para retirar madeila 

pelo lado sul, na altura do Rio Colorado com Massaco. J 

A reapei to dos Enda o s Isolados da Rab í,o •. Guaporé, obst?rvam.oA/ 
Q.Ue os aeaaoe já estão voltando a ocupar regiões que a anos niio hab i t av am , 
Com a reconquista do território é de ae supor '4.Ue e a te jwn se sentido mat s 
trantluiloso O fato de termas , novaaence , fit)J:au de 'tucum secando em regt. 

Ões de campo ( na mesma época que vimo no ano passado 1989) no s leva a de 

duzir que· nos me ae a que ante cede aa cnuvaa ( 88ºª to e setembro ) o s i uo La 

estão acampados nas regiões de campot precisamente naa mataa de guleria / 

para a coleta de matéria prilllü, tais como: fibra de tucun, taboca _para fle 
xa , 

No Sobrevôo na região do ~eQ_uens não obtivemos auce aao s au que.:h 
madaa estavam mui to intensas ocasionando um volume mui to grai,de df! fumaça. 

A falta de visibilidade dificll,ltou mui to o reconhecimento da região .• É nt~ 

c eaaâr-í.c que se faça um outro sobrevôo em t'oda Heserva :Biologioa do CiuF.1po 

re •• .Esta reserva passa por momenbo critico t po í.s qua.Lque r- retorno de / 

· i vaaores, será mui to difícil de conter. Medi das urgentes são nece aerir-í.as , / 

para tal solicitamos a FUNAI que entre em contato com o IJ5il1A para que u.s/ 

X 
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efetivemo As medidas são aa seguintes: 

retirada total dos invasores da Re ae rva lhologica do Cuapor-e , 
no aeu lado Oeste ; 

ef'eti var vigil.ancia. c on s tun te com ins talução de pau to e de vi ... 

gilanci~ nas áreas oritioas; 

afixar p.Lacau em todo seu per'Lrne tro; 
definir e abrir picadão nos limites sêco~Q 

Rieli l'ra.nc::.scato 

- Auxiliar ~quipe Lo c a.La su , 

,:ur,JDAÇÁO NACIONAl. DO IND\0 ~ fY~\ 
CONFERE COM Ok.lul~t\L 
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RELA.TÓIU O: R / llI / 10 / 90 
T11'ULO: Reconhecimento cabeceiras Igarapés Sete Galhoa e Consuelo. 

PEIÚODO: 06 à Oõ de Outubro de 1990 

PAHTICI1'AN11ES: Antenor faz 

Rieli Franciscato. 

I N'l'ROJ.iU <;Ã-0: 
No dia 29 de Setembro de 1990, encontramos em Alta .1!'lo'rcsta Do 

e ate a e qud pe do I:SAMA-J lFARANA, chefiada por; Antonio 14agalhes. Ef-1 t e e no s 

informaram. ·Q..ue apóa vistoria e localização das placas da Hebio Guaporó nas 

cabeceiras do Sete Galhos e Conauelo z 

as placas estão oolocadau correta.mente; · 

1 
a INCOMARO não esta. invadindo a Hobio. Ou apc ré ; { 

- a~ made:ras espl~adas que a INCO~IW e s tu tranupo:rtani:ir 
nao estao e/ou sao da Rebio Guapore. t 

V 
Nq dia 02 de Outubro de 1990 aa'í.mc a de Alta .Floresta. Doe :3t8 e om 

de atino ao interior da Ht.1 b í o , Guapoz-é , par-a juntu1·mo-nos à e qu í pe ele vtgi.-· 

lanaia da FUNAI que estava acampado na Linha 110 no local aonde uo.~ncon-/ 

t r-a J.000 m3 ~ra-oa-})-1-anada. Ao paae ar-mcu pela sed~ da Fazend,1 liotúl~ 

n í a ( local onde esta instalada. a tJerraria INCOMAUO - Industria e Comer-/ 

cio de Madeiraa Rondcrrí a ) de propiedade do Sr. Lt;opoldo Gloyask'i ( que / 
juntamente com mais nove filhos d'á poem de uma ár·ea. de 5.,4.00 he c t.ar-ea ) fo-/ 

moa informa.do que o mesmo se encontrava no 'bar.raco' há 09 lm., Fouwo até / 
1 , 6 4 , , ,. 

a. A eaterada. que no a levou ate o barraco e a me ama Q._ue nos da aceuuo ao; 

interior da Rebío. Gua.poré e ·tw1fbém a mesma.que o made ne.í z-o Yani1tcm-~At1l.kl . 
Jdanfirn - vulgo Polaco - utilizou para ten ta.r r-ou bar- a made í ra e s planada / 

na linha J.10 ( citada anteriormente ) • O Sr. Leopoldo Glovaski nau infor-/ 

mou o seguinte: 

concordou CJ.Ue o "Po Lac o ' paa aaane por eua terra, por ,itH?: 
lhe devia wn favor; 

- PO'J:' volta de 19ô3/~ o Sr. Gabriel Cardoso Borgc-rn { ;,e Pª! 
tamente de Parque a Nacionait.:1 e HeflervaLJ Equ i.va.Len t e a do 

LBD.F- .Bra.sili.a) permaneceu maia de uma eumana honpt!d1;ttjo/ 

na sua. fazenda para .fa&er Le vant aaien to doa 11.mi tas du Hc: 

bí o , Gua.poré • Neata oport}.ID.ib~~NM~O&b Q.~1d1J~'1N~B, embo 
CONFERE COM 01<.i(.l.'/AL '7/ 

D /i.,T A: •• J.Y J_.!J) __ , t, 
I\SSINATURA: tv;JDz ..,, ·(Ó2 
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ra aí'irmaase que o limite verdadeiro poderia ir maís 

prá frente ou para trás; 

- Q.Ue há tres anos oa invasores da lUologica roubaram / 

madeira de sua pr-cpí.e dade • penetrando pela Heae rva 'fii 
ologica; 

Q.Ue estava disposto a interditar esta. e e t rudu para o 

vi tar problemas futuros. 

P.roeaeguimoa via&dm e observamos: vários car~aador:s. em ativa; Lo c a.L ~01.1dK 
e a ea e ap.Lanado .oerejeora e palanques de aroeira; varias t o ras de ce z-e j ea r-a 
chamuscadas pelo fogo nu.m local de antiga e ep.Lanada , O que mais nus surpr.~ 

endau, foi o fato de que para encontrar. a linha 95 o ma.dereiro apenas e.- / 
briu O) Xm. Os 26 Xm restantes foram R~CUP.ERADOS. 

lfo dia 06/10/90 decidimos levantar acampamento pais as chuvae já começavam 
a destruir os bueiros. ~uando passamos pela 1C0ll4.AH.O, encontra.wos o Sr. Ma 

rio Glovaald. ( filho do Sr Leopoldo Glovaslci) que se dispoo a non levar a 
te o looal aonde esta a.:fix.ada uma placa com. as aegud.n tes diir.ere::i: M .. A- I.!mb' 

RESERTA 1UOLOOICA DO GUA.PORf. PROI:BIDO CAÇAR, PESCAR E COLE'r.A.R SEM A JJ1~YI 

DA AUTORiiAÇÃO PREYISTA NA LEI. 

O Sr. lilario tentando nos ludribiar nos r-epaaaava váriao informações falsaH 

averoa da direção dos igarapésº ~uando chegamos no local da placa. Ln í.o í a 

mos uma f~lmagem, no entanto quando iniciam.os um dialogo, na tentativa do 

registrar taia informações , o Sr. 14ario negou-se a gravar. ;,luando pasua-c/ 

moa pe l.ae cerejeiras chaauacadaa , o Sr Ma.rio nos informou ~ue fora o s 1.u.-í 
drÕes que as abandonaram ( i ), A partir do momento que o Sr. MH.r.1.0 perca-/ 
beu Q.Uà tinha.moa um oarto domínio ( conhecimento ) da região. e e te puaucu 
a oorriiir as informações e afirmou: 11easa divisa , é uma div:h1a de RESPl 

TO~ pois o Sr. Gabriel nos informou que ela podia ser mais para l1Í ou para 

cá. A partir de então já haviamas percebido que os propietáriou da INCOMAR 

estavam e estão invadindo, roubando e depredando a Rebioo Guaporé. SÓ nos 

reatava ter a dimensão exatat.-- 
O~JET!TO, O objetivo·da expedição J reconhecer ou verdadeiros limiteu da/ 

Rebio. Guaporé ou aeja: os pontos 09 e 10 do pàri.metro descrito/ 

no Dreoreto N12 e!,7587 de 20 de Setembro de 1962 qut, cria a Hebío. 
Guaporé. 

----------- -- 
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DBSENYOLTIMENTO DA El:PEDIÇÂO: 

No dia 07 de Outubro de 1990, aa'i mo a do nosso 

acampamento à.a margens do Igarapé da lhca ( na linha 95, 06 IJll an t eu do T 

gara.pé Consuelo) com destino à INCOJdA.RO. Há 14 X.m da sede Lar-g amon a e a t ru 

da da e e.pós 01 I.m na di ração Norte, chegamo s às margens de um lgarHpti a.,~/ 
fluen·te do Sete Galhos com um volume ra.zoáv~l de EÍguaº Subindo este ig~ro. 

pé encontramos vários carreadores e local de esplanada. de apr-ox.í madumen tey' 

d o.í.s ano a, Após 2, 5 X.m chegamos numa e achoe a r-a com uma be Lez a cerri e a i.nes 
timável. Um lençol d1úgua deapenca de um paredão de aproximadnmento 25 m 

de altura, formando uma lagoa de água cristalina" Escala.mos tal puredão e 

seguindo em diração à cabeceira, após 1, 5 Xm aaá moa no Barraco • fü1con tra 

mas 02 trabalhadores ( Divino que trabalha há dois anos na ' INC,)hlAHO o C> 

operador da Sld.der que trabalha há 06 anos) do Sr. Leopoltfo Glov,wld <> De~ 

tea trabalhadores conseguimos algwna.a in:formações q_uo con-tradi~om ae forne 

cidas pelo seu patrão: 

Estes não incobrem e informam oom preciBâo fl dire 

ção doa diversos igarapés da região; 

os carreadmres e esplanadas foram feitos há mHis / 

ou menos 03 anos atráo e toda madeira f'oi .u-aa cada 

com Bldder. ( ·fali; ressaltar que quando paaaamoa / 

pela região o Sr. Mitrio nos informou. que se trata 

va de região de preservação I!)º 

as madeiras que estão 11cha.muscadas11 , ao margens / 

da estrada ( numa região de ~avana) forwn Uüando 

nadas pelo pessoal da INCOMAH.0 e não por .J adroêa / 

conforme afirmou o Sr. Maria Glovask.i .• Há do:Ls a- 
nos estas m.adeirao e et av azn sendo re·ti rL:Lda/clu 

Linha ~)5 no interior da Re hí.o , Guaporé ./ 
I 

A. :partir doete e dados passamos a de aconf'Laz- do loctJ.l II atual II d a, P1 uc a du. 

Rebio. Guaporé que o Sr. Mário nos mostrou. Levantamos a hipÓ'teoe do mesmo 

ter alterado a posição. FUNOAÇAO NACIONAi.. 00 11"'110 • fUN-' 
CONFERE COM Oll.l\..,1,...,,\1.. 
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Ratornwnoa ao acampamento da. FUNAI, à margem do Igarapé da JHca o 

No dia Ot'ly'l0/90 decidimos partir do acampamento da .11'UNAI , 1ltrav·ú~1/ 
da linha 95, alcançar o Igarapé Consuelo o aegu.í-vLc em direção da au a calH~ 

o eira mais alta. Deste ponto ( ponto 10 conforme memorial de L:JC:r.·t t L vo ) hi~ 

,4.00 metros ( aproximadamente 3192 Norte , sentido nordeste) a Lcunç ar-í umouy' 
o ponto 09 ou seja urna dau cabeceiras do Igarapé ~:iote Ga.Lnou ; 
Inoaiam.os este roteiro às ~: 300 e apóe 05 l.m .es t av amoa às margens do l gar:~ 

pé Conauelo. Subtndo e13te, há 04 Xm enoontramos 02 cacheiras ( di..Jtu.ntt;o/ 

JOO metros uma da outra) de água cristalina que de apane a de urn paredão com 

aproximadamente 50 metros de altura. Araraa, pusuar-ou , lambari e , Jacare:l, / 

etc povoam o ambiente, formando um quadro d~ beleza incomum. 

Escalamos o paredão e seguimos o igarapé cuja cabeceira dirocionu.-oe p(j.ra/ 

o Nordeete •• Após O+ Xm chegamos à estrada. que liga a Sede da TNCOtlAHO ao / 

barraco. clá estava escuro • Às 19: 30 horas ouví.moo o •ronco• da v 1 a tu.ru / 

que vinha ao.nosso encontro .• 

CONCLUS0ESt 

t de,no .minimo,se esftranhar que a equipe do IEA11A, coordena 

da pelo Srº Antonio Magalhaes ( de Ji- parana) tenha pel'man.!! 

cido apenas 16 horas na linha 1.10 , deixando a ]~qui.Pt~ de vig:i 

lancia da FUNAI. ( a quem não lhe compete) na guarda do!J J.000 

~3 de madeira de lei .• 

esta mesma equipe por de econnec.íraencc e/ou c ompr-ome t;imc:n to o 

aem realizar levantamento na área, deixa-se levar polao in.foE 

mações dos invasores da Hebio Guaporé ( no ca~o propl.etarios/ 
da INCOMARO) a.o afirmar q_ue as placao estão no luf;ar cer'toa 

é urgente a neceasidade. de uma equipe oompetente o idonea , 

com presença de topografo para afixar placas nos limite.!:J da/ 

Re ba o , Guaporé. 

A t'as enda Rondorrí a de propieda<.le do Sr. Leopoldo Glovasld , 

aonde está aediadad a INCO.MARO ( Industria e Comercio lle ~ 

de í.r-a Rondonia ) já GRILAIL\:M 09 I:m. a dentro da Re b í o Guu.poi·J .• 

dos 29 Xm utilizados pelo Madereiro Tanilton Atilio Manfirn / 

FUNDAÇAO NACION.al. (;U t•- • ,10 • ~UNA· 
CONFERE COM UlUu,,,,\L 

D A T A,_j_'f._1 -=-% . / f1,_ 
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( vulgo Polaco) para alcançar a linha 95 apenas 03 I:m forwn/ 

abertos eate ano. Os 26 :rm reatan·tes são car-re ado re o nn t.i.goa / 
que foram recuperados. Isto significa que a INC011AHO h1i no mí 

nimo 03 anos vem roubando madeira do interior da Rebioú Guapo- 
, 

re. 
maia uma. vez reasal twnos algumas medidas UHGENT~3 qu e p're c i e am 

aer providenciadas: 

criar postos de vigilancia nos pontos cri. ticos; 
evacuar os pouae í.z-os do lado oeste da r'eue rvu ; 

- evacuar' os posseiros que estão na margem direi ta 

do Rio Branco ( no centro da Reserva), inclusive 

com duas fazendas criando 200 cabeças de gado; 

realizar um. levruataman to completo doo lilui. te s da. 

reserva, abrindo picadão nas linhas secas e colo 

e ar .PLACAS. 

encaminhar doawnen to às autoridades e orgíios cow 
pe tentes (I.NCRA, IEF, I:BAMA, Pelotão :t'lo:tJe:;;tal •• ) 

de .Alta l!'loresta Doe~,te, Costa Marquos, Iio La m de 

Moura, Santa Luzia, Pí.merrt a ·Bueno, Cac oa.1, ú t c s o 

licitando que os me emo s somem e af'oz-çoe na de.femi/ 

da Rebio. Guaporé. 

tornar público a.trav~s da rtádio Na.ciona.l da Amazo 

nia os limites da Rebioo Guupor~. 

) ' \ 

.... \.:vi ( ·f r 1 ; t 
Antcmor las 

C.he.fe equipe de Loc eLi z açjio 
FUNAI 

.:ur.:OAÇAO NACIONAl. DO 1111010 • FUNAi 
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Relat6rio: B./XJ.VI/04/91 
Título: EXPEDICÃO PEDRAS NEGRAS 

Período: 22 de Março a 10 de Abril de 1991 
Participantes: Antenor Vaz 

Francisco Carlos Benigno 
.Rieli Franciacato 
W.anoel i\l ves Feitosa ( Costeleta ) • 

01 
FUNDAÇÃO N•CIONAl 00 INDIO • FUN•I 

CONFERE COM ORIGINAL 

D ATA: .... ../ Y __ ..f. _l O _./ t:?f Z.. 
O.SS1NATURA: ..... ------~ ---- 

Esta 6 a d,oima quinta expedição que tenho partioipado nestes /l 
' "' dois anos que me vinculei a FUNAI. Foi Wlla expediçao no período das 

chuvas. A maior parte do tempo navegamos em rios ( voadeira com m2 
tor de popa 25 hp e/ou rabetinha 3,5 hp J oampos alagados, baías, i 
gap6s, 'curicho' e igap6s J canoa de ••deira no remo, varejão oura 
betinha). O 'tempo' nos ajudou. Des vinte dias em expedição, choveu 
duas noites e fe2 sol quinze tardes. o roteiro foi o seguinte: 

Combinamos de razer o percurso de ida sem muita pressa. 
Com o uso do rabeta, eoonomizariamos combuat!vel. De 
Alta Floresta Doeste at6 o .\nderê ( Area indígena Ri0 
Brance) usamos o toyota , da! em dian~te eea o barco,déJ 
eemos o igarap6 Gregorio e o Rio Branco at& o Guapor&. 
Em seguida subimos este dltimo atf chegar em Pedras N~ 

. gras. Contornamos a ilha de Pedras Negras pelo lado 2 

este • Da! seguimos na direção Nordeste at, alcançar o 
lado sul da serra da Bundlnha. 

Antes de iniciarmos a expedição começamos os preparativos: revi 
sâo da viatura, motor de popa e rabeta, comprar combustível, 6leo 2 
tempos ·e suprimento alimentar, separar medicamentos de expedição,/ 
mater~al de cozina, mapas, organizar material de ca~a e pesca. Cada 

pessoa no mínimo transporta uma bagagem particular composta de: red~ 
corda, lençol, calça, camisa, calção, meia, tenis, sand!lia, lante~ 
na, fosforo, lona ( 3x2 metros), terçado, bussola, mosquiteiro, toa 
lha, bon,, eto. Algumas pessoas. transportam outros objetos que usaJn/ 

no decorrer do trabalho. No meu caso, conduso filmadpra de video, bã 
terias, !itas, microfone ( eventualmente tripé), máquina fotografi 
ea, filmes, :·gravader, fitas e pilhas •. Para uina expedição· de 15 dias/ 
andando no mato, cada muchila pasa em m,dia 15 quilos. 
Estudamos os mapas da região a ser expedioionada e portanto, teori~ - mente pas.samos a ter noçao do· relevo, cobertura vegetal e malha nu- 
vial. Lemos também um relat6r~o do .Engeheiro Agronomo João,Alberto / 



Ribeiro que informa dados referentes aos 

ologica do G.uaporl, obtidos em viagem efe:bua.da. no Rio GuaportS , de Coa. - 
ta Marques h Rolim de Moura do Guapor4. ( ver relat6tio anexo). 

Dia 22 de Março saimos em direção a !rea Indígena Rio ~ranco. As 
estradas vicinais em condições precárias de trafeàa.bilfdade, obriga- / 
nos a realizar um percurso del20 Km em07 horas. Chegamos a Aldeia do 
Ander~ por volta das 1;:00 horas. Pernoitamos no P.I. são Luiz e no / 

, ~ 
i dia 23 demos início~ descida do Rio Bra.ncG em direçao do Rio G'ila.poré. 

Na lrea Indígena Rio'Branco os assuntos(do momento)estavam sende: -1- 
À pesquisa aurífera que os indios Dudu e seu irmão An.tonio Teri\r.~~;m. .. 
estão realizando no interior da áeea indígena. A maioria da comunidade 
indígena s6 tomou conhecimento do assunto a partir do rádio-grama emi 
tido por Porto Velho, solicitando posição sobre o assunto. Um námero/ 
bem reduzido de indios afirmavam que Dudu e Antonio estavam na Area / 
coa o conaentimeiao de Brasil e Sr. An!sio ( ambos caciques) para rea 
lizarem pesquisa aur!fera; -2- Contrato firmado entre os caciques Bra 
sil e Anisio e o madereiro Evilásio ( de Brasilandia) rezando a ven~ 
da e compra, respectivamente, de madeira da irea Indígena Rio Branco. 
Ressalta-se que os referidos caciques j! receberam parte do pagamento 

adiantado. 
t lamentável conf'irmarmos que, atualmente, poucos indios preocupam-se/ 

em desenvolve atividades que os possibilitem adquirir bens de primei 
ra necessidades. A maioria espera pelo dinheiro da madeira. 

Dia 26 .de J.wiarço cruzamos a divida da irea Indígena Rio Br-anee / 
com A Reserva Biologica do Guapor6. Constatamos que desde a nossa u! 
tima p~ssagem por essa região ( maio de 1990) o I.B.AMA nãe se fez pre•\' 
sente e portanto os posseiros localizados no Mand•ca, Porto Seguro,/ 
Palhal,' :Bom Jardim e Laranjal, continuam impunes. Vale ressaltar que / 
encontramos wn professor contratado pela prefeitura Municipal de Costa 
Marques, prestando serviços no Palhal. 
Na i'azenda Laranjalt o Sr. Pedro Boliviano nos in!or.mou que seu filho 
(João) acompanhado do seu genro ( Luiz Gonzaga) , encontraram em / 
Janeiro deste ano ( 1991) um varadouro indígena margeando o I~arap, / 
Séco ( localizado :,Km da sede, sentido Sudeste). Este varadouro com/ 
quebradas recentes ( não mais que vinte dias) acompanhava ( descendo) 
o citado igarapé. João e Luiz Gonzaga percorreram o varadouro e numa/ - . - certa altura encontraram uma mao de mavaco preto jogada no chao. 

Dia 27 partimos da Fazenda Laranjal com· destino·a Pedras Negras./ 

· 15 
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Ap6s quatro horas com o motor rabeta t3,5 hp) chegamos no Rio Guapori 

e da! ap6s 4 horas com motor de popa 25 hp, chegamos em Pedras Negras •. 
Vilarejo com 30 famjlias , a Ilha de .Pedras liegras , um destri to de Co§. 
ta Marques. Consta com um grupo escolar ( atá a quarta série do prime,!r 
ro grau), posto médico com atendente de enfermagem, sistema de rádio/ 
transmissor-receptor ( frequencia 5.752 Khz ), usina termo eletrica, aa 
tena :parab6lica, pista de pouso, representante da C.EfiiAGUAM ( comissão/ 
executioa Mamoré, Guaporf e ~adeira ), sub-delegado de polícia e um ad 
ministrador nomeado pelo .Poder Executivo de Coat.a Marques. 
Com uma populaçao de aproximadamente 130 pessoas, a comunidade de Pedras 
l-:egras vem sofrendo, nas ál. timas d,cadas, um exo do causado pelos baixos 
pre~os da borraçha e castanha. Além da migração de famílias inteiras/ 

constatamos uma baixa presença de jovens da faixa et&ria entre 15 e 20/ 
anos. Estes sem perspectivas, procuram as cidades maia pr6ximas I Costa 
Marques e Guajará Mirim ). 
Cada um dos habitantes conta um pouco da hiat6ria dos 'antepassadoà, os/ 
indios, no caso os " Palmela". Esta. hist6ria esta encravada na terra,ce!F 
tenas de urnas fuaerárias brotam do solo. Urnas que ficam, "PALMELENCI 
OSM que não existem mais. 
Conseguimos alojamento na sede da Administração, pernoitamos ( ao todo) 
cinco dias. Neste período aproveitamos para conversarmos com a popuJ.açâo 
( principalmente os mais antigos) sobre os indios isolados da Rebio Gu! 

FUNDAÇÃO N porá. Entrevistamos as seguintes pessoas: coNf"EA-cioN.41.. ºº IN010. FUNA, 
RE COM ORIGINAL 

D ATA:_ f '( ( 0 
TIAGO RAMOS ( 65 anos , 43 anos em Pedras Negras ~'NATURA: J ~ _ _.;:l__Z 

"Eu Tiago Ramos com a idade de 65 anos, convivo em 1ed~as Negras 

hâ 43 anos e encontrei em Pedras Negras, meus antepassados, meus pais 
meus av6s, comentavam os moradores antigos de Pedras fiegras, ante tem 
pos os Palmelenoio oonvivia aqui Caxipor& morava era uma maloca e uma / 
em Marimbondo, outra na Jlaloea mesmo que era o chefe, a maloca deles e 
Naravil.ha., e entonoe aqui tinha ainda os antepassado que decendia desse,: 
Palmela. Aqui CC!>nvivia, tem ainda familiares por aqui. Agora tem faleo! 
do. Mas tem al.guns de lembrança como tamblm tinha oe da tribo Boliviano 
os SIRIONO que vi uma vez, trabalhava em uma oolocação ( seringas) quap_ . 
do um deles jogaram uma flecha num urubu ,:roi encontrado numa praia. O 
Sr. João Saldanha pegou a flecha e nos lvou para mostrar e para ter um/ 
cuidádo que agente tava despreoc~pado que eles andavam por a! ~trás da-/ 
gente. Entonce a flecha deles era uma mád1~ de dois metros mais ou me-/ 
nos, eu vi. 



. €~ •• ~. /Joo r.,.,.,. :r...-, t1a ~ •••••••• a.- .... o. , •••••• 1 r, -- - ~rrma, •• àl 
FUNDAÇÃO NA-CIONAl DO 1111~10. FUNAI 

CON.FERE CO() UHJ1..,1.,.-\l. rt>5 
ram alguns deles queatr_aveasaram o campo aqui ~sti"ft~!~rã'rã~ ... R:i-ca,.__...,,,e_, 
talvez ainda hoje tenha algum descendente deles por lá. Nesslipoca que 
os indios atravessaram prálá, já não existia mais o primeiro moradoe de 
Baia Rica que se chamava 'Agapituanes', um Boliviano que trabalhava a!, 
que trabalhava seringa, agricultura, enfim trabalhava tudo isso mas com 
puro Boliviano. 

O Sr. não lembra a ,pooa em que esse Agapituanes entrou ai não? 
- Num lembro, ah! eu num era naeoido, icluaive não era nascido/ 

quando ele saiu também. Que ele saiu, não sei doa.no que veio uma comi§ 
são fazendo limpeza no ~uapor,, dos bandido e ele era um pouco bandido/ 
né, matava muito boliviano a! na peia, então escreveram prá ele daqui/ 
e ele se retirou do ~rasil antes que chegasse a comissão que veio fazer 
essa limpeza de ambos os lados, Brasil e Bolivia. 

- E essa comissão veio daonde? 
- Eu aoredito que ela veio do Maranhão, porque o patricio Diniz e- 

ra Maranhense, agora., ele veio, naturalmente autorizado e pegou forças/ 
j~ aqui no estado Mato Grosso, ele pegou soldado de Guajara l11irim da P! 
l!oia e alguns civis. Porque ele tinha civil e soldado da polícia acom 
panhava ele, fazendo a limpeza 

- E o Sr. acha que esse pessoal que tão ai na cabeceira do ~aia Ri 

ca seja Boliviano que fugiu desse Agapituanes? 
- Eu acredito, eu acredito que esses indios que nos temos impressão .. 

que é indio aí no ~aia Rica, eu nao posso confirmas que eles sejam indio 
não. Se eles não for os Palmelenhos que :fugiram daqui o mais certo deve 
ser os Boliviano fugido do Agapituanes. Eles são, porque já teve um Pery. 
ano que me explicou bem, viu eles de pert6 né, eles náo tem nenhum sint~ 

• N ~ 

ma de indio, eles nao amarra braço, nao tem nariz furado, nao tem orelha 
furada,. não tem nenhum sotaque de indio. Ele teve bem pertinho, ele me 
disse: 11 eu tive bem pertinho, era uns 30, maile ou menos, eu contei, mas 
não tem sotaque nenhum de indio. Eu aoretito que esses refugiados do Ag~1 
pituanes, ora: fugia homem e mulher e tudo pode vir fazendo vida, os de 
cendentes j!. 

- E esse pessoal que o Agapituanes trazia da Bolivia eles eram de-/ 
cendentes de indio? 

- Não, não, não~ Era o 1Camba' falado. Porque boliviano limpo, as 
sim como você, 4 branco, vistoso. Agora tem o Cambo, p~ rachado, então 
esses 4 que ião os moço. Voei po~ exemplo, nesse tipo de oor voc3 tem/ 
direito a cem (ioo), duzentos (200) prã trabalhar pr! voo&, issô ~ t2 
talmente como eu conheci, pelo milho, aquele oaldei;ão ali, só come sal 

--, -l..-1- 
1 
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no dia de Domingo, o resto, pimenta. O resto da semana é pimenta, isso 
eu conheci demais aqui ••••• hoje já estão maia civilizado. Ninguem mais 
quer saber disso. 

- Esse Peruano trabalhava em seringa ai dentro? 
- O Peruano foi fazer uma vistotia lá, uma exploração, ele se ohã 

~ - mava Frederico nao sei de que, aoho, nao sei se ainda existe, Frederico 
Gusmão, parece que era Frederico Gusmão. Ele foi fazer uma exploração/ 
lá, ipeca, pepaconba, poaia ne, e por oa.sualidade topou com eles lá / 
num acampamento. Como ele tambfm era águia, encostou bem pertinho, ea 
costou muito pertinho deles, s6 que eles não viram ele e ele viu tudi• 
nho. Ele contou, era uma base de uns trinta (30) homens, mulheres e ti 
do • Mas ele me disse que não tinha sintonia de indios. A sintonia era 
de Boliviano. Agora, como o boliviano aqui no .Bauret o 'colha' • Pelo/ 
menos o Ba.ureano tem uma outra lingua fora o Espanhol, tem uma outra/ 
lingua. Eu não sei como & que se chama, mas ele fala que o Boliviano/ 

DO IN010 - FUNAI 
· NACtONN- 

FUNOAÇAO E COM ()llH.,l."AL 

E eles usam aroo ? 0 Ar A~.:~,~J~.J ... L-~-----······-'-·.J..1_ 
usavam arco. ruR"· ~ --- A.ss1NA •••.• T 

- O Peruano conta como que era G arco deles? 
Ele me disse o seguinte que os arco deles era 

gora a flecha era ~ora de noraa, a flecha era muito 
leme disse, não é um ••• ~!, .. se fosse mesmo indio 
gressmvo, porque o indio agressivo a flechinha dele 

não entende. 

um arco comua, ! .., 
comprida. Entao § •.. 
, nao era indio a - 
é curta num~?,/ 

agora esses de flecha comprida f uns indioa que usa s6 para caçar, ag2 
ratem alcance muito longe. A flecha comptida vai pegar muito longe / 

N , IV • * mas nao e para mato. Entao dentro do mato ele nao tem condiçao de bri- 
gar com ningu~m porque a flecha deles ,eenorme de comprimento • Agora/ 
o arco, no.rma1, o arco deles erá normal. 

- Em que ano teve esse Peruano ai? •.. Nao me lembro, num sei bem mas ele deve ter tido por aí 1949, 
50 !oi a ocasião que ele entrou prá lá. Esse xeruano • Eu. acho que e 
le existe ainda, ele 6 vivo, t! em Guajará ou por essa redondeza. 

- E o primeiro seringalista que entrou no Baia Rica foi esse A~ 
pitua.nes? 

- Foi o primeiro •••••• " 

O Sr. Ambrosio relaciona os diversos serin 
galietas do Baia Rica, ~el~ando em segui 
da como conseguiu comprar em 1965 o serin- 

-; ,:1 

i ,1 
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gal Baia Rica com urna área oont!gua de quatro 
mil hectares ( 4.000 hec. ) • Solicitamos os 
documentos, ele nos informou que o mesmo se 
encontrava no Cart6rio de Guajará Mirim. Mais 
adiante perguntamos: 

- Agora, o que é que o Sr. Sabe contar Sr. Ambrosio, o que o Sr. já 

viu desses indioa, o,pessoal do Sr. viu? 
- Não, não, não. Eu nunca vi. Forque nosso limite s6 vai at~ um po~ 

to. Aliás teve um seringueiro meu há ums anos a! que não chegou de ver, 
ele chamava cunha, já morreu, ele trabalhava numa colocação mais de cima 
ele disse que tinha um lugar que ele pasava numa ponte e um pau, ele / 
passava prá lá, deixava o pau pr! lá, que ele era velho, quando voltava . 
o apu tava práoá. Então ele me disse que tambám..não fazia nada, cortava 
outro pau e botava lá. Eles brin~vam com ele, simplesmente n6 .Agora eu 
'suba' , nio sei, não posso atestar. No tempo do Fihado Cícero (2), um/ 
camarada deu um tiro num li, num deles. ,Ele , um boliviano tem até uma / 
mão alejada. Ne contaram que parece que ele atirou num porco , foi assim 
ele atirou niun porco, o indio tava por perto, quando o porco caiu cor-/ 
reu pegou. Ele atirou no indio para assustar para assustar, parece que 
andou chumbando n,. fuas foi o único contou, o Cunha nunca viu, Cunha nun 
ca viu. Não sabe como á que ele não via, porque ele ia para o cowte dei 
xava a vara lá, quando voltava já tava pro lado de cá. Cruzando pracá, 
mas nunca chegou de ver. O ánico que viu eles pessoalmente Áº~o ~Jttr1=UlfM). 

FUNOAÇAO NAC10N ·tNf\L. 
E .vestígios deles ,, encontrava ? coNFERE co;i;.=_ i.: q 7_ 

D A TA: L:í. .... J ······-··-···· 
t\SSINA~~~A: ~é::li----- 

- Via, esse vê mui te, vê muito. 
Qu$brada ? 
., . ,,.,, "" 

Nai eles num usa quebrada nao, quase nao, eles nao usam quase qui 
brada .,Por isso que eu tenho a impress;o que essas porra não tem coisa/ 
de indio rapaz. Porque o indio tem o habito de quebrar. Pelo menos na B! 
ia Grande, que eu nunca fui nela, nunca cheguei nela, tem uma Baia aí/ 
por nome Grande, era o limite da áltima colocação minha. L1t eles vinham 
na beira da baía em pleno verão, mes de agosto,setembro. 

- Na faia Rica me$mO? 
- Dentro, 6 que a!~ cheio de baia, n,? a última de 1~, eles v! 

nham pescar, Pescava, voc3 chegava, a turma de lá dizia, achava coisa de 
peixe, tudo, passavam seminas. 3d que os seringueiros moravam no leito/ 
da baiat na cabeÇa do lado de lá, pro lado·de. cá os seringueiros ficavam 
tranquilos, a ba!a é muito grande. 

Basa ..õa:!a fica perto daquela serra, de uma serra que tem prali, / 
como é que é ••• Novo Mundo? 
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- Não, não,não. ! por trás, é por trás. Mundo Novo fica prá frente, 

?Jiundo Novo fica pr{ frente •.. Vocês subindo j! fica na dii,ei ta • Baia Rica 
passa por trás. l que o mundo nÕvo ~ aqui no Centro Grande, 6 no Centro/ 

Grande. Tem uma colocação l! nela, tinha um seringueiro que trabalhava/ 

no p~ dela mesmo. Trabalhei aí tambám, arrendado. 

Os indios nunca ohegaram de ••••••• vocês ••••••? 
Não, não, não. Aí no Baia Rica eles nãoAmeobem não. 

- E sobre estrepes? 

- Ah! estrepes eles, mas s6 na 6..ltima. 

m tima o que ? 
ttltima colocação, essa do limite que eu disse. Onde eu já não ti 

nha mais. Mas eles botaram uma vez, furou o pé de um Bolivianinho l~.Aí 
o ~oliviano saiu da coloca~ão, acabou a hist&ria. 
Eles potaram estrepes muito pramim, foi no trabalho de poaia, mas li no/ 
Rio Branco, j! não foi na Baia Rica. Foi,, na mata do Rio Branco. A!, 

eles botaram estrepas prá burro. Mas num chegou•••• eu furei, eu furei/ 

meu p~. Eu fui explorar pa.aia lã, mas a! .eu acho que já eat, pertinho i 
de Alta Fioresta já, viu. 

- Entrou 1~ por q~l igarapé? 

- Qa.e nada eu sai daqui a pá, logo, rasgando tuio. Em outubro, / 
cruzei o Baia Ricat cruzei pm campo. Que dizem que, mas não,, que Alta/ 

Floresta fica na cabeceira do são Miguel, n~ ? Ao NAc,oNM. oo 1No10 • FUNAt 
., FUNDAC 'OM ORlLil:,jAL 
Nao , Alta Floresta Fioa na cabeceira do ~º;[fR: -~--r..J.2.-----··"_g z_ 

::s::~~-~;~;·~-=_.J.~~1:)ÇVl!rL..!...._.--- 
Saldanha. 

- Do Rio Branco n~? 

t do Rio Branco, um pouco acima do Paulo 

t ! Eu oonheçO o Paulo Saldanha. 

- Um pouco aoi~a. 
!gua ! .no tempo que eu 

lá atrás de poaia,, um troço 
raiz medicinal 

- A.gente conhece. 
- Pois,, agente andava o mundo inteiro atrás desse troço prá tra- 

balhar, nesse período agora, daqui at~ junho. Num tem serviço ná,não tem 

fui lá não existia Alta Floresta. Eu 

de valor. Voc3s não conhece, né? é 
fui 

uma 

•• do que viver, entao agente se mandava para arrancar essa poaia e eu fui 
fazer uma exploração, cruzei uma serra por nome de João Antunes, ela tem 

algum mapa que tem ela, uma serra enorme. Campo, serra de campo e atra 
vessei pro outro lado dela, mas logo queeu desci ,na primeira terra fiL' 
me, encontrei poaía. Lá eles andavam muito. ~gora, eles não botaram e! 
trepes lá na poaãa , Eles botaram no meu caminho de eu ir pr·á lá. Então / 
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eu deixei uma equipe lá e vim aqui levar outra. Na ida eu me lasquei./ 

Nâo pude chegar lá não. Pisei quatro de uma vez, pisei guatro estrepes 

num pé a6, isso ficou que não prestava prá nada mais. 
- Como eram os estrepes? 

Ele~ um pau assim, coração de pau ou então a pupunha, conhece? 

- conheço 

- Num tem um preto preto pro lado de fora, eles tiram aquilo, a- 

quela parte preta, ai faz aquele torno bem feitinhot bem pontudinhot 8§. 
sim: deixa no chão tanto assim pr! fora. Essas botas de borracha é bes 
teira, vara mesmo. Num tem umas botas de borracha daquelas, tem umas / 

forradas que meio que aguenta, mas aquelas que não~ forrada, vara que 
s6. Bem feitinho,bem pulidinho, a! ele poê pro lado do pau assim no ca 
minho. Você tem um pau prá ·pular, pro lado de 1ã"0:0~~ •. {t1~elq)~, ~~ 

•· -có.,t YlUu 1 'óAb 
quando você vai fazer o puí,o , t6 , num. escapa. DATA: ..... .l.~ .... ..1 .. _ .••. _1.,Q •••... • ·22 

E eie ~ apontado com que , com faca, com ~~~~AT7'RA:_ ê,0. -~/. = - - Eu não sei porque, bem polidinp.o, parece até que passa uma lixa. 
Ele é bem polido mesmo, parece, porque tem lixeira no meto n,? tem essa 

folha de lixa. Bem polidinho, bem pontudo. Sapato de couro não, não va 

ra. Mas sapato de vor.ra.cba vai s6 entrar. Eu pisei tava com sapato de 

borracha. introu um aqui, esse daquivarou logo aqui. Esse daqui entrou!# 

t~ por aqui assim e me lasoou. Minha perna inchou, deu vermelho. A! eu 

fiquei lá sem poder nem ir prá frente nem ir pr! trás. Resolvo por iilti 

mo voltar. 
- Agora, o Sr. falou que chegou a ver um acampamento, uma tapera d!,-~ 

' . 
lea num,, como foi essa tapera que o Sr. viu 1 

- E como eu tava te dizendo, ~ um rabo de j aou, ele sabe o que 6 r1,., 
bode jacu,! umas palhas colocada asai.mm meia água compreendeu. Meia á 
gua. Aqui mais alta, aqui mais baixo, descidinha, tipo um capote. Aquilo 

é prov1s6rio prá passar quatro a cinco dias. Eu vi. L! na .Beira da .Baia/ 

Grande, muitos j! viram isso a!t agora eu nunca fui na baia grande, nun 
ca cheguei a;, lá. Trabalhei muitos anos mas nunca ia at6 14, chegava a.- 

t& na boca dela,do lado de baixo tinha uma colocação de quatro homens , 

mas nunca fui na parte de cima. Sempre era o gerent& que ia. 
- Sr. Ambrosio, e mudando um pouco de assunto, sobre esses indios / 

eh.amados Sirion6 • o Sr. já ouviu falar ? 
Não.-senhor. 

- Nunca viu falar não? 
••• ~ ,.,, •. ç 

- Nunca vi falar nao, de onde sao esses ind1os l 

- são aí do lado da Boliv~a. 
- Ab ! da Bolívia 1 Na Bolivia Não tem indio não. Bão meu irmão, na 
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Bolivia não existe indio, eu conheço a !olivia de ponta a ponta. -Nos 
chamamos de indio una camba que tem aqui por nome de Baure, porque ê / 
uma espécie de indio, eles nunca sai pro lago. kas não são verdadeiro/ 

Tem escola, tem tudo l!. E que os boliviano trata eles de indio. Mas f 
porque eles são homens que não faz coligação com o lago n,, outros tr~ 
chos aí e tal • Mas não, lá são bem civilizado, escrevem bem e tudo i~ 
so. são sabido que s6 o diabo. Mas, s6 eles l! que querem tá lá, nem/ 

saem para visitar outras cidades. Na Bolivia não existe Indio não. 

- Então mudando de assunto, outro assunto agora. O que 6 que o Sr. 
acha de indio, é importante que continue existindo indio ou o que,/ 

que o senhor acha 1 
. ..• - - Homem, rapaz, eu na minha opinl.ao clara, eu achava que nao devia 

existir. Sabe porque?! o seguinte: porque ..,tmioA~~~~º!HttR0~~~lw~~~o 
CONF~E cosi /kY1., 1~X q J/ 

Eu não vejo futuro • 0 ,,. 1,,. l'·L .. .1 Lf;:;.""'lFl··' 
- O Sr. Já ouviu alguma hist6ria de que $tSHàt!~T~lM!fJ:& ~~-u ..•. u •.•• o~a:n.~ 

pessoas que entraram oom sentido de !llatar esses indios a! da Biologioa 1 
~ Não, nunca, nunoa. Se eles, eies pode at, darem mal com um fazen 

deiro desses doido a!, porque no Mato Grosso, horr!vel viu, eles fa-/ 

/ N N 

zem faohina, mas que eu ouvisse talar nao, pra matar nao. E de ir, 

eles for no mato, porque eles não tem ponto certo, eles·:não tem convive.n 
eia certa. Como que vai matar eles se não sabe aonde ele tt. t perdido 
isso a!. Logo eles tão amparado pelos indioa do Rio Branco. Os indios / 

do Rio Branoo tão prá lá né. Indio civilizado sim. E eles tão nessa! 
rea aí. E agora com a Biologica e a trea Indígena eles tão totalmente/ , . 
amparados ai dentro desse trecho. Porque n.ingu.em pode desmatar, ninguem ,·, 
pode invadir prá fazer. Porque o perigo é esses fazendeiro forte n•. / 
Porque fazendeiro forte infrenta barra at, com governo mesmo, como ti 
a Ca.ma!go Correia a!. A Camargo Correia vai fazer inferno vai varar / 

po~ lá e tudo, ela não respeita nada. 

SAB.INO S.EEASTIÃO DE F.RAN~A ( 53 anos; 06 que mora em Pedras Negras) 
- Meu nome, Sabino Sebastião de França. 

- ~ual a idade? 

- Tenho a idade de 53 anos. 
- Quanto tempo o Sr. mora em Pedras Negras? 

Seis (06) anos. 

- E deses 06 anos aqui, a atividade do Sr aqui,~ seringueiro né? 

Não senhor. Eu sou lavrador, agricultor é. E as vezes quando a 
parece serviço •••• (?) •••• tamb~m eu trabalho um pouco ná, pedreiro. 

- O Sr. teve contando pragente que o Sr9 teve lá pros lados da .Ba- 
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ia ilioa trabalhando com poaia? 

- Trabalhava poaia lá. 
- Em que ano foi? 
- Isso foi em 1986 
- Então em 66 o Sr. Entrou pro Baia Rica? 
- Baia Rica trabalhando poaia e nessa &poca n6s era em quatro ho. 

mens trabalhando poaia. A! quando n6a cheguemos lá, no destinatário cet 
to, que fizemos nossa barraquinha ai comecemos a trabalhar poaia. Quan 
do era 06 horas da tarde, os oabooo vinha arremedar macaco preto, mutum 

,., - jaoamim na beira da barraca • .De manha, quando era no outro dia de manha 
outra vez. Mas nunca nos vimos eles. Tamb,m na nossa barraca eles não/ 
saiam. 0 \Nº'º ~ t-U...._, • á ,., o.1p.c10NAL O l ·\~,\l. - o Sr. foi trabalhar l , o Sr. Tinha pati=\jfi8a-ç1'o ~~llB coM oll u • qv _ 

coN (o __ .. ,- 
.:. Trabal.hava pro .'!mbrosio, Ambrosio .Paes. . 1--~-~-.J -·············· 

- º"''""'······ - á coã.ccaçao , aonde 6 que era mesmo '? .••. ss\N1t.1uRA: 
- Fica por detras de Baia Rica, ~ntre Baia Rica e Rio Branco, nes- 

se setor • 
"?) - E ••••• o.lw ••••••• 

N 

Chegava seis da tarde e seis da manha, mas nunca atacava ninguém. 
Agora o perigo deles era botar estrepes no pique, picadão que agente/ 
passava, esse era o perigo deles. S6 isso tamb,m que eles faziam, mas 
nada. Aí voltemos, passemos um mes primeiro. Ai voltemos denovo em do - 
ze homens. Era do mesmo jeito. Era muito homem espalhado naquele mato/ 
ali, mas nunca topou com ninguem dos caboco. , 

Vocês estavam em quatro? 
- tem quatro a primeira vez. 
- Em doze a segunda vez? 
- Em doze prá aumentar a 'produção. 
- E encontrava muito vestígio? 

Muito vestigio, quebrada deles, aonde ·tirava o mel de abelha, t! 
~ 

nha trecho que eles tampava~ caminho pragente nao passar, agente ar?"!! 
diava, deixava tampado e assim eles continuava botando os estrepes. E/ 
no dia, na dltima vez que n6s tivemos lá, no dia de n6s viajar, quando/ 
foi seis horas da manhã, eles pegaram um cachorro noaso, na beira do bat 
raco. 

- Levaram? .. •.. 
- Levaram o cachorro, nao mataram nao, leva.ram. Ai para.lezemos a V! 

agem saimos atrás dele· chamando o nome do cachorro n,, n6s gritava, eles 
gritava como assim naquele outro lado assim, s6 fazia gritar, não esper~ 
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va não. N6a chegava naquela parte, já ficava mais na frebte. Agente/ 
aborrecemos, nos deixamos eles de mão. 

- E o barracão do ~mbrosio foi queimado quando? 
N N 

- Esse barraca.o eu nao tenho bem certeza quando foi queimado n~. 
Porque esse parraoão do ~brosio foi queimado antes de n6s ir prá po- ~ 
aia • .\.11ui to antes 6. 

O Sr. não ouviu nin.guem dizendo que ano foi? 
lã.o isso eu nio tS com certeza certa não. 

- Quantos barracâo queimara - ? 
- Um a6. s6 um, o barracão que 

co também. 
depositava mercadoria. Foi o úni 

FUNoAçAo NACIONM. ºº INDIO. FUMAI 
CONFERE COM ORIGiNAL 

- E dessa vez DATA: J~_ .. -1 .. ;~Do:;---'~ 
• ,._SSINATURA: .•. --'-'~......,,,."""'~-.i----- 

- E.desse barracão ai, queimaram mais trea bairaco ~seringueiro 
na frente, foi queimado tudinho. Os seringueiros s6 ficaram com a mais 

roupa do corpo mesmo. Não teve tempo de tirar hada. Eles tavam cortah 
do, s6 tava as mulher em casa, ai não .teve condições as mulher correram, 
eles aproveitou e tacou fogo tudo. 

- Foi dessa vez que queimaram o barracão que morreu um bocado de 
indio, foi matado? 

- Nao num sei dessa morte de indio. Porque isso ai não t5 por dentro 
ainda não. O Ambrosio não contou Y ~ 

Ele contou pragente 
- Pois, não tô por dentro,, porque ele foi com a turma 1, pr, ver 

•.. - - ,,.,, se achava os caboco , Ago,ra nao sei se el~ matou ou nao , porque eu nao t! 
va na viagem •. 

Foi pr! eaiantar eles ná? 

- .!. 
,Isso foi antes que queimaram o barracão ou depois? 
Isso foi depois que queimaram o barracão, foi depois,é. 

- O Sr. chegou a encontrar algum tapiri dos índios? 
Dos caboco? 
! . 

•. 

N6s encontramos no meio do campo, ai no meio das matas aonde e 

les p~rnoitava, tapirizinh9. Nos fomos na poaia achava, feito á de palha 
palha quebrada, palma de bananeira, bananeira do mato, virado as cap~ 
ta de folha. 

- O sr. acha que I muito indio? 
- Não pelo vestígio dos c~co eles não são muito não, são pouco.Pox 
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que pela pascana dele conhece né, pela quebrada, caminho dele quando/ 
sai quebrando agente vê que os vestígios é pouco, o rastro tamb~m ~ / - pouco. 

- Como I o rastro dele? 
O rastro deles são grande, são grande,é. E talvea agora pelos 

tempo, dessa ,poca prá cá, deve ter produzido mais n6. Deve ter aumea. 
tado • Naquela 4poca era pouco. Pouco mesmo. i 

* - E que indios sao esses? 
Pelo que o pessoal, os antigos oontam, eles jugam que são aqu2 

les indios que, que moravam aqui, indio Pal.melencio ne, o restinho que 
sobraram foram prá 1,. Mas eu dogo que possa ser que seja ne, porque/ 
se fosse outra tribo de oabooo, já tinha matado muita gente ai. Assim 
como esses que tem ai no RiÓ Branco. Diz que aquele, acolá flecha muito 
Esses dai num flecha. 

- Nunca chegaram a flechar ninguem? 
- Nunca chegou a flechar ningu.,m, .agora o perigo dele 4 o estrepe. 

Livrando do estrepe, tá livre n,. Esse ai num tem essa noção de flechar 
ainda né. 

E nessas andadas·que o Sr deu por ai, fala que encontrou tapiri 

Tapiri, 4 ? 
- E encontrou mais coisa 1 

FUNDAÇÃO NACIONAl ~ 1t.1'01~ ~ ~~' 
CONFERE C.'OM Qil,l~l~Ab :.:;.:~~f :··-'-··-(~/ ... 9,L 

deles 

Não s6 o tapiri livre, mais nada. Onde eles passavam um dia, doie 
trea, ai eles mudavam de aoampamento pro•trG canto. ~ssim como n6s anda 

,• I • - 

va prá lá~ entonce mudaram prá outro setor. Passava ali de passagem; às 
vezes t~va caçando no ca.mpo né, mas já não morava naquele canto ali, ji 

era noutros lo&al. 
- E o mel como era que eles tiravam o mel? 
- Eles tirava.a o mel com machado. Uns dizem que~ c6m machado de./ 

que tem machado de pedra n, .. Mas eu digo que não ê, porque o machado de 
pedra ele não da pr! fazer golpe igual esses nossos. E tinha pau aonde/ 
eles tiravam, mostrava um terçado ou machado mesmo n,, outros era amas 
sado. Mas tirava, furava. 

- E derrubava a árvore? 
Tinha deles que tiravà né. Quando era fino, eles derrubavam. / 

Quando era grosso eles trepavam •. Pincava pau, vara-.prá. subir, ai furava 
lá em cima. 

- E os seringueiros não contam de sumir assim, facão, machado, ca - 
neca de seringa deles não.? 

N ~ - - Nao , nao contam nao , O que eles faziam mui·to era derranar o lei - 
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te da tijela, tirava da seringueira, d~ramava botava a tijela virada/ 

emborcada. S6 isso, mas não levava nadihha. Tinha seringueiro que trab~ 

lhava sozinho na barraca, nunca foi invadido pelos caboco. 
rtoJe vai chegar um senhor a!, trabalha aqui no Si tio da Dona Tomásia, / , 
por nome, como~ o nome dele?. tratam ele por costeleta, ele chega~ 

qui, de maravilha, esse trabalhou aqui no eentro Grande, onde ele via/ 
vestígio dos oaboco vez em quando também, trabalhou muito • Ainda ano/ 

passado ele trabalhou pracá no centro Orande. Encontrava vestígios de-/ 

les na estrada. 

JOAQUIM RI.Bi::IRO FR.ANQUELINO ( - 49 anos e~uReAlQ,Q,sN~l:PO) LNOIO dº\JNA1 
CONFERE COM Olll<Jli'iAl. 

Sr. Joaquim , como & o nome do Sr. to do ? 0 A T .A: ••. ../..<:J. .... .1.- .. .C.tJ. __ ..1 2 ? 
- Joaquim Ribeiro Fra.n"'quelino • i1.ss1NATURA: 4éJf4= 7 

O Sr. chegou aqui quando~ que tá morando em ~edras Negras? 

Ah! aqui não faz muitos dias que cheguei aqui não. T! aqui tir~ 

do uma experiencia n«S. Num f'az muitos ~ias que cheguei aqui.~·! se der / 

certo, conforme for, aí vou desmanchar essa casa daqui n~ e fazer outra/ 
se di certo ln~ ou se não vou-me embora prouto lugarzinho por a!. Che 
guei aqui há 16 de Janeiro de 1942, foi que eu cheguei aqui né • Quer d! 

zer que não faz muito tempo né? Vamos ver se dar certo aí leva o resto/ 

da vida né? 
- ~gora, o Sr. chegou aqui trabalhando com que~ 

- Aqui, o serviço daqui, na época que cheguei era castanha né ~ Ta•· 
va na safra da castanha. Isso foi em Janeiro, Janeiro e a partir de mls 

' J • A, 

de Junho já fui trabalhar seringa do mesmo ano e daí já conseguimos um.a 
casinha. por aqui e continuei e todo ano era essa mesma vidinha. Traba-/ 
lhava seringa no verão e a partir dos primeiros meses do inverno traba 

lhava c~stanha, poaia e alguma roci~ha nê, agricultura para ajudar né? 

E levando a vida e nisso levei o reato da vida agora em toda. Agora foi 
já em 71 a! eu fui convidado para a CERSM prá eu, prá eu tomar conta/ 

dessa usina de luz aqui. Aí entonce eu já fiquei aqui, me colocaram aqui 
no dia 25 de Junho de 1971. 

- ~gora, o 8r. Ji trabalhou seringa aqui no Baia Rica? 
- Na Baia Rica trabalhei, mas na foz da ~aia Rica. 

- ! aqui na foz, no Guapord 1 

- Isso, a! eu trabalhei. 
- E sobre esses indios que moram ai.na ~aia Rica o que~ que o Sr. 

sabe, o que~ que o Sr. já ouviu falar desses,eles? 
- iases indios, sobre o ~ue esses amigos me conversavam, esses in 

dios moravam aqpi em pedras Negras n,, por isa0 ainda tem lugar aqui com 
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nome ~lalooa né • .?ois bem, entonce esses índios eles moravam mesmo aqui 
em .r·edras Negras, mas co:mo misturaram oom civilizado, depois eles muda - 
ram lá para Maloca. Pois bem como naquele tempo tinha menos recurso, o 
ribeirinho aqui era menos atendido, o governo né, quando dava epidemia 
grande n~, entonce morria muita gente. Pelo menos como naquelettempo / 

teve um tal a gripe, esse morria muita gente né, e indio tem muito m~ 
do de gripe. Quando dá. em Ma.loca de indio., mata mesmo né • Entonce ele 
com medo daquilo, segundo o que aqueles antigo me conta né, pois bem~ 
queles morador velho daqui. Entonce ai eles mudaram pr! baia rica. CI1! 
zaram o campo e se situaram l~ na Baia Rica, são esses indios, indios 
Palmelencioos. Palmela o nome deles, essa tribo de indio. 

- .à.gora, o que é que o senhor já ouviuF~Ajê'sffâ1§NMfli'~i'Qd~s 
coNFERE COM Olll<.,iiNA.-; 

tígios desses indios? • oATA· ... .../q __ .J_---1~ 1 :2 z, 
!, esses indios eu soube que eles co~~TU&t!s&s ~eix&s / 

que trabalham lá, entonce eles contavam que eles colocavam estrepes p~ 
ra eles • J~ ouviu. falar em estrepes? O·s estrepes eles fazem ponta assim 
em qualquer um, por exemplo: um cerne de um pau, aquelees pau mais duro 
que tementonce eles faz a ponta bem agudo, eles pÕe assim né, se tem 
um pau cruzado no caminho aí eles pÕe um lá ou entonce prá cá. Ele sa 
be que você vai fazer o passo justamente lá. Eles fincam aquele no chão 

e depois t~pa com uma folha, pregante não Vê, n6. E aqueles eairepes 
é envenenado, eles envenena, agente fura um pouquinho e já sabe nf ,A! 
dá qualquer uma coisa, uma ferida, um. tumor. Esse que eu vi contar/ 
da Baia Rica, eu mesmo ainda não trabalhei l{ não. Conheço at, o barr! 
cão da baia Rica, mas lá aonde eles trabalhavam, não conheço. Eu já vi 
os estrepes que eles mostraram. Quando o pau quebra num facheia todinho 
né. 'Entonceos pau que tem o ama.go duro elee aprovei ta tudinho, aquelas 
facha que fica prafazer aqueles estrepes. Todos estrepeea que vi era/ 
feito desse. Alias era de pau d'arco , pau danado né. Faz de osso. Tu 

do eles faz. Aquilo, feito com dente de cutia, agente vê bem os dente 
de cutia quando faz assim. Fica bem amoladinha. 

- O Sr. falou ainda pouco que eles chegavam no barraoo, como é? 
- Ah! Sim. Eles me contavam assim: antes deles fazerem isso, d~ 

les botarem estrepes, eles ia, eles vinha ~ssim na barraca deles né. 
De lá do mato ele& jogavam tição de fogo, prá queimar a barraca deles. 

Mas eles mesmo dizem que nunca viu os indioa não. Via assim, carrea~/. 
deiro deles no mato, mas eles não se deixava mostrar pros civilizados. 
t de noite eles vinh~ assim na beira da casa, é, mas eles não viam 
não. ~evava coisa deles, roupa, vãrias coisas levavam, mas não se/ 

~ 
mo.travam na.o. 
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- E eles chegaram a pegar f080 em al.gu.m barraco? 

- An: Diz que queimou um barracão lá. Queimou um barracâo, alias 
tinha uma máquina·de costura, queimou tamb~m. 

por nome Jos(§ CutM91~o. f'UN~1 
FUNDAÇÃO NA:C\ONAl: 

CONFERE COM ORH;l/-lt\l. 

O A T A, .. JJ ... .-1 --·~ • .ln 
SSINATURA:_ • - 

- E assim: o Sr. tem alguma notfcia de aÍguem ter en~~ado algum 
lugar, tapiri desses indios, tapera desses indios? 

* ,. N A 

Nao, acho que eles nao encontraram nao, eles tinham era medo de - mecher prá lt n,. E acredito que lá perto da maloca delees, acho que 
lá eles 6 brabo né? 

Agora, e notícias rassim, de que já foram atras de encon~rar esses 
indios, pessoas que já foram lá? 

~ N - e quem era esse barracao? , 
Essa barraca era de um seringueiro 

- Ele~ vivo? 
- i, ainda, vivo, tá em Buajará. 

N .-., ,,,. - # 

- Nao, nao soube isso nao. Acho que nao. Se foram nao chegou no no~ •.. •.. ,.. 
ao conhecimenjo nao. Nao chegou no m~u ~onhecimento isso nao. 

- Quer dizer que aqui em Pedras Negras ninguem nunca soube ter saido 
um grupo de pessoas prá encontrar esses indios? 

- Não. Se foi não chego no meu alcance não. E se fazerem ,aso, não 
será muito público, n,? Quem vai fazer isst dentro bem calado que não 

chega para todos saberem. Eu acho que ninguem ia fazer isso, mesmo que 

um indio como esse a!, não merece de fazer isso né? porque não são i~ 
dio de maldade, de fazer as coisas, de fazer mavaldeza né? A única co1 
sa deles fazer é roubar, e claro, roubar as coisas dagente, isso, que 
é coisa deles. Esses i~dios daí, sabe porque botaram fogo no Barracão, 
assim conta p pessoal n~? O homem botava trampa ne, pra pegar gato. E 
o indio andando por a.!, a trampa p4., aí indio zangou, calculo assim que 
ind~o zangou por isso, pensando que botava trampa pra ele. 

- Quer dizer que encontraram o indio com a trampa? 
1.~ã.o, encontraram a trampa. ooi aada assim 
l'éa. perna dele ? 

- ! , e o rastro dele, a! que ele botou fogo no barracão. Calculam 
assim né, que ele zangou por isso. Ele não sabe que, prá gato, ele pe~ 
sou que botou prá ele. 

- Como era o nome desse seringueiro? 
E o J·oa6 Cutum.ba. 

- .Ah! foi o que o Sr. falou ainda pouoo. 
- :e foi esse, queimou o barracão dele • ::F'oi s6 a maldade que deixou 

~oi essa aí. Eu acredito que .esses indica ainda estão a! né? Embora que 
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tl tudo retalhado por a! por detras. Mas eu acho que deve tá em algum/ 
cantinho né? Entre Rio Branco e Baia Rica. 

NAHOEL ALVES FEITOSA ( 
- Como .. é o seu nome to do ? 
- Manoel Alves leitosa. 

T( com quanto tempo trabalhando aqui? 

- 11 anos em pedras Negras) 

nado 

- Tá eom 11 anos. 
- Sempre trabalhou no Centro Grande t aqui? - Nao trabalhei cinco anos com o Sr. Ambroaio, cinao anos com o fi- 

Hamilton e um ano com Hamiltinho. 

- Com Ambeosio, trabalhou aonde? 

- No ~aia Rica trabalhei dois anos e tres anos no Centro Grande. 

- E qual as colocação que trabalhou no Baia Rica? 
Baia Grande. 

. :, 

Você lembra qual ,poca você trabalhou 
- A ~pooa tô meio esquecido ~viu? 

•••••••••••••••••••• 

~ 
- Mais ou menos o ano? 

- Não tem tanto problema. E no Centro Grande trabalhou com Sr. Hami! 

ton, quantos anos? 

- Cinco anos com o velho, com o finado Hamilton • 
• 

- E desde o tempo que voc3 trabalhou por lâ, qual o vestígio dos iB 
dioa que você encontrou, que vÕeê pode contar? 

- Rapaz-o primeiro vestígio~que encontrei realmente nesses cinct a 

nos, como. é, desde a anterior eu não encontrava vestígio nenhãm, ai eu/ 

trabalhei no Chico Ulises n6. A! abri j! &ssa ál.tima colocação • .i.i cheguei 

lá tudo bem, tava no bruto, não tinha vestígio de ninguem né, s6 quebrada 

meamo.'Aí abrimos a colocação ai no ano seguinte que eu entrei prá traba 

lhar, aí jã encontrei os~estrepes, inclusive arranquei setenta (70) es 

trepes, que dei um bocado, mandei um pouco para minha família & um bocã 

do foi para Brasilia. A! fiquemos nisso, de vez em quando via vestígi05/_ 
deles, quebrada ná, inclusive vim passar um Sete d.e Setembro aqui, ti-/ 
nha uma poça lá que tinha um bocado de traira, esse mandim bagre, inclu 
sive tinha tres puraque~ quando ·eu voltei lá,. já não encontrei nada, s6 

os rasjros deles. 
- Isso foi na tua colocação no Centro Grande, acima do Chico Uli- / 

ses, a ~ltima? 
- Foi, no Centro Grande , acima do Chico Ulises, a áltima. E no/ 
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terceiro ano que eu voltei, já encontre& as latas já tudo jogada fora de 
casa, não tinha ninguem prá lá,entonce calculei que a6 podia ter siio 2 
les , n~? 

- Foi nessa mesma colocação sua ? 
- Nessa mesma. E sd aí que eu vi mesmo 
- E pelo mato você via alguma coisa? 

Via quebrada. 
- em que local ? 

vestígios deles. 
FUNOAÇAO NA-CIONN. 00 INOIO • fYNA1 

COrFERE COM ORlCJlNAI.. 

D A TA: .••..... ':f_ .... .1 L':2.--..1- <f Z;;:" 
•ss1NATURA: ,r!fl(?l 

No rodo de uma estrada que eu tinha subindo o igarapé. Ai era qu~ 
se ponto de passada deles né. A! foi aonde pegaram a latinha de skol e 

pinduraram num pauzinho. 
- E era muita quebrada? 
- Não, quebrada aqui, quebrada acmlá, como nos vimos sempre. Como~ 

a6s vimos lá. Mas s6 que era mais v1s1va1, agente via aqui acolá, via / 
mesmo. E eles quando passava, passava direto, rumo reto, agente entendi 
a bem pelas quebradas deles. 

- E a latinha de akol, você falou, como, que foi, pegaram a lata? 
- Não tava na beira de um igarap6, numa madeira de uma tijela, na 

beira de Igarap,, a latinha enchia, entonce eu cheguei para cortar made1 
ra, antes de eu chegar na madeira eu encontrei o sanambi pindurado, ta• 
va pingando água ainda •. iA.1, procurei vestígio deles, não encontrei, somes 
te o sanambi pindurado, mas foi ele n~? porque ali não anda ninguem, / 
foi ele mesmo. Pois ê trabalhava eu e o Arunga no chico Ulises e tinha~ 
um Boli~iano 14, daqui de Mateguá, por nome:, apelido, não sei o nome d~ 
le mesmo, a! ele chegou. Nos escutamos cinco tiros numa noite ai quando 
foi no outro dia, ele chegou meio aaustado em casa, prâ tirar as tijela 
da estrada_dele. Os·caboco jâ tinha feito as tapagens lâ na estrada de 
le, tres tapagens fizeram. Ai eu fui com ele juntar as tijelas, ele com 
mêdó de ir sozinho eu fui com ele. Aí colhemos as tijelas, mas na estrã 
da que os eaboco mesmo andaram, colhemos a6 um pouco, ele mostrou a tap! 
gem tudo, aí no rodo, acho que era com m;do a! eu faJ.ei que ele deixasse 
a estrada que eu ia continuar cortando. Ã! continuei cortando. Continuei 
cortando , oontinuei cortando, a! eles tiraram as tapagens, adepois que 
eu tava trabalhando , ai pronto, o Boliviano veio pro barracão, ficou com 

~ 
ar de doido. Colocaram ele numa colocaçao, ele entrava numa perna de e~ 
trada e varava na outra, com pouco jâ tava na putra, fioou com ar de PB.!l 
tera. Ficou com acesso de loucura, eu acho n,, at, que retiraram ele. 

- E depois você voltou a cortar nessa mesma estrada que o boliviano 

trabalhou? 
- t'u continuei cortando, passei prá lá prá outra, pr! nova que eu 
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abri,e esaa outra . já foi outros trabalhar l!. 

- E eles continuaram vendo vestígios de lndio? 
Não, continuaram não. Porque aí já começõu os carros, negócio ie 

rodagem, a! parou. ~té na minha mesmo parou. Inclusive o ano trasado/ 
( 1989 ) eu trabalhei lá, como .. é , eu não trabalhei 111, quem trabalhou 
foi o Basilio , ele disse que .tamb,m aão viu veet!gio. No ano passado o 
Evandro também não viu vestígio. Eu aoho que eles ausentaram da! um po~. 
co n~. Mas aí eles frequentavam bastante. 

- E da. trampa ? 
- Ah! Isso foi aqui no são domingos. Um tal de Cutumba que, um / 

•••• (?) •••• que tem a!. Colocou uma trampa pata gato, ele não colocou/ 
pros oaboco , foi p~4 gato e o cabooo passou e pisou na trampa. 

- são Domingos fica aonde ? çso NACIO~,.._ oo 1No1~/ 'FuNA· 
FUNOft.. & co~l o'.f.l\ti\~,-\1:. 

- t afluente do Baia Rica. ooN~ER 
1 

•• .J •. Q.= 1.;f..Y.';;;_ 
! um igarapé ? o A T A: .•. .L.1.:··--· . fcJCb IZII!!. 

~SSINATUBA, -· · 
- E! wn igarap6. 

N M ' 

- E a colocaçao f por nome de Sao Domingos? 
- são Domingos,~. 
- E quem que botou essa trampa? 
- Foi Cutumba. 
- Cutumba. B prá pegar gato 1 
- E pr! pegar gato. 

E daí o que que aconteceu? 
O que aconteceu~ que eles botaram o outumba prâ fora. Coaeçaram 

perseguir, Cutum.ba saiu. 
Mas os indios pisaram na trampa? 
Pisaram, eles fizeram uma tal de trampa cega que ninguem vê. Ta- 

pada, a! os cabooo chegou meteu o p,. 
- Que vestígio que ficou na trampa? 
- Que vestígio, foi s6 o pedaço do oouro do calcanhar do caboco. 

- Ficou um pedaço do couro? 
Ficou, que eles pucharam, não sabiam abriu a trampa né, a! puoha 

ram com tudo e veio o couro. 
- A! voai falou que at~ antes dessa trampa os cab-Oco não,botava 

~ 
estrepe, depois disso 

- Não. depois disso que eomeçÕu. Porque quando eu cheguei não se f 
via falar nisso, se via falar nessa nt~oia ná. Inclusive quando Sr. âm-· 
brosio me truxe de Guajará Mirim, ele me perguntou se eu tinha mêdo de/ 
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cabooo. Eu disse que não. Que eu já era acostumado a trabalhar no meio 
deles. Aí ele me botou lá prá essa colocação: Baía Grande né. Fui bem, 

trabalhei bem tranquilo graças a Deus. Nunca mecheram comigo • Nunca m~ 

ohi com eles tanbám. 

E lâ voCe via vestígio deles tamb6m? 
i - Via bastante, lâ foi aonde te 

voltei já o propio pedaço do Aricuri 

- E oolooaram aonde• na estrada? 
- Não colocaram da lMu'raêa prá donde 

falei que fia a casa ai quando eu 1 
já. tava feito o ~Aª~ij.,61}@ \:,·.(tá'"~ªª i-V"O,.,.CAO lf..,Cffl , . b 

(;()~t-ER& (..'Ol\l 'l,fül\H.,.,\ ' k. 
I t.{ I ( Q.. )~·-· ···- D ATA: ...•.........•••..•• - ••••••••• ~. 0-- - 

"SSINATURA:- ~---J.,~~~--- 
eu transportava a folha do a- 

·- .Baia Grande. 

: .: 

ricuri, prâ cubrir a barraca. 

- E sobre a hist6ria do Tunga ter encontrado os in4ios? 
- A! no barracão ele era gerente do Ambrosio naquele tempo, 

Ele quem? 
~ O Tunga, era o gerente, então trabalhava lá: Pitinga, Albertino/ 

e Bolito, entoace encontraram veat!gi~ desse caboco na estrada. l'unga ,Í 
disse vamos atrás, 1ejando um bocado de troço ná, que o Sr. Ambrosio t1 
nha dado para eles levarem. Ai foram, foram, foram a! encontraram o acam 

pamento deles com nove (9) casco de jabuti e daí continuaram wn pouco e 

os outros ficaram com m3do e o Tanga voltou sozinho, como~: voltou com 

os outros porque os outros não qpiseram ir prá frente maia. Mas deixaram 

lá os objetos, não sei se pegaram. Não me falou maia. 
~ - - Voce sabe mais ou menos a regiao que eles encontraram o tapiri? 
N N N N 

-_Sei nao, sei nao,. Eu andava pouco naquela tegiao deles do Vai/ 

quem quer. Trabalhava cá na Baia Grande, ficava distante. 

- E a outra história? 
Pois~, a o-utra ele tirou do Barracão ~umo ao Rio Novo. A! entre 

o Ri~ Novo e outro lá que tõ esquecido, entonce ele viu jà de tarde né, 

ele viu. Encontraram vest!gio dele na frente. Um foi prum lado1outro I 
foi pro outro e Xunga foi1a! encontrou um escondido por trás de uma sor2 

roca. Esse um correu, a! quando esse um correu a! os outros dois correu 

atr,e. Eram tres. ~i diz ele que não viu m~ia. 
- Aonde foi que eles botaram estrepe dentro da casa? 
- Ah! foi aqui em Baia Grande·. Acima da minha Barraca taquaral que 

eu falo, adiante aquela ultima que trabalhava os cara lá. Ali que fui eu 

o Roberto,,fomos tirar aorracha já com cuidado no pi da borracha comes 
trepe. Aí ele entrou na casa e eu entrei pro tapiri do outro parceiro de . - 
le a! quando eu ia ~'ssim eu escutei quando o kichute dele chiuo na pon 
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ta, pá. Ele disse: rapaz os caboco já andaram aqui. A! quando n6a olh~ 
mos assim, assim na cama, tinha era um feiche. Dai para outra barraqui 
nha tinha outros. Arrancamos um outro bocado de estrepes. A! peguemos a 
borracha no outro dia e viemos embora. 

- Em que ano? 
O ano, que tõ esqueeido. At~ minhas conta corrente ta tudo em Gu~ 

jarA e pelas conta eu tirava, n6? 
.F'a.z tempo ? 

- Faz, faz tempo, isso foi no prcimeiro ano que cheguei aqui. Bo se 
gundo, que eu trabalhei ei'tui tirar a borracha ao ano seguinte n,? a!/ 
foi que n6s encontremos oa estrepes. 

- Agora você tinha me falado a hist6ria de taquara, ná? 
- l jâ .fiCOU prd: trás : FUNDAÇÃO NACIONAl DO INOIO • IIUNN 

CONFERE COM ORlül.'iAL 

D A T A: l'i .. - . .1 .c.Q J_!!.2. 
A.SSINATURA: A{Yl 

- Volta de novo. 
- Pois~ a taquara é o seguinte 

- Bm qual foi a colocação? 
- Bom eu botei o apelido de Taquaral, porque a minha é Baia Grande/ 

nê. Entonce fioa quase na ponta da baia grande, eu coloquei o nome de %A 
iuaral, porque taquaral á na beira. A! eu chegava lá, eles chegavam pr! 
meiro do que eu, eles arrancavam e eu tirava já quase s6 as verdinha. 

- Tirava o que? 
- Tirava taquara. 

E oomo que são essas taquara? 
Essas taquara elas mede assim qutro metros de altura quando ela/ ' . 

tá madura jj, lisa sem espinho, quando ela seca ela fica bem amarelinha 
bem leye, veloz. 

- ~ em que mês você acha que eles tava tirando essa taquara? .•. ,., . 
- Em agosto, Em agosto. Em Jtgosto para Setembro sempre eles tavam a! 

tirando. quando eu chegava eles já tinham tirado. 

- Nuito? 
"" Eles tiravam o que tava maduro. Eles ca.tavam tudo, nao deixava n~·····- 

da. 
- Era cortado com Faca? 
- Não,era arrancado. Eles arrancava elaa. 

LUIZ SOARES { Em 1959 abriu v~rios seringais no Baia Rica) 
~ •••• pro lado de onde era o barracão, mas era lá em cima no fim do 

igarap, quase. 
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- Porque eu andei at~ na colocação do Adão, lá com o Carlos/ 

andei até a colocação do cara lá, do Adão e não conheço esse chu-/ 
chial. 

- Po í s é , tem. 
- E esse chuchia~ foi plantado por algum seringueiro? 

- Não quando n6s abrimos aquele seringal, ninguem tinha trae 

balha(o ainda lá naquele seringal. s6 pode ter sido plantado por/ 
ele mesmo, lá não tinha vet!gio de eivili~ado, era s6 deles mesmo. 

- Bntão quando o Sr. entrou lá pela primeira vez, o aeringal 
era virgem ? t ,~0,~ ~ ~~~\ 

o'°'AL OO Ai< T! com 32 anos que entrei Fb~,11.ç.Ao ::~~ coNI- oJ.üYl:-1 ~ 
cON 1, 10. .... ~ ... ,I 

!- ·~·-·-·~····- . .. ~ .• ~ ot,..1/>..: . 
-.ss,NA.1uP.A~ 

- ira virgem. 

32 anos? 
- 32 anos. 

E á grande esse plantio de chuchiÓ? 
Era grande sim, era quase uma quadra de chuchio. E o vara 

douro cruzava por cima dos pau seco,. era a ponte. 

- Cruzava o igarap,? 
- Cruzava o igarapé e á limpi, bonito o varadouro. Agente / 

andemo uma hora no varadouro afora ai terminou o varadouro, ••• - - tlais acima daquela co.Lc caçao ! 
- E mais aoima daquela colocação. E la, agora, nos prá ver/ 

ningu.em viu o cidadão não. S6 estrepes que ele botava na nossa es 

trada e .iroubava as tijela e depois quando enjoava de ficar com as 

tijelas por lá, vinha e devolvia denovo e roubava noutro canto e 

era assi-m atá que n6s sentia falta, mas eles nunca boliram com n6s 
nunca ninguem viu. 

- Bntão eles levavam umas tijela e deixava outra.? 

- ! deixava as outras, umas tijelas tudo nivínho, tudo br~ 
qui~ho, eles levavam,achavam bonito. Enjoava de tá comaaquilo lá/ 

vinha devolvia e levava outras, era assim a agonia; naquele tempo 

nunca tinha botado trampa pr& ele , foi depois que nos trabalhemos 

foi que botaram tra.apa, ontonee ninguem bolia com eles nem eles/ 
bolia com a gente • Se eles viram n6s é porque se esconde, mas / 
nos ninguem viu. 

- Não, mas de vê agente, eles viu. 
- Ninguem viu, nos trabalhemo lá, entrem.os em Maio e saimos 

em Setembro e nunca ninguem viu. Agora, s6 os que trabalharam lá i~, 
comigo, já tão muito diferente, tâ muito distante. 
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LADISLAU MERCADO ) 

- Então Sr. ~adislau, agente tava conversando ainda pouco que 
o Sr. tem notícias d•sses indioa daí • 

- Eu vi eles uma vez, li no seringal,sabe? 
- E como~ que foi que o Sr. viu? 

- Eles andaram atrás de queimar uma barraca sabe, rodiaram a/ 
barraca do seringueiro, com a idéia de queimar num sabe, ai eles a 
pareceram 

- E como r,1 que o Sr. viu, como é que era esses indios? 

- Ah, era uns bichao, una caboco grande, alto cada uma lapa. 
- Quantos eram? 
- àh, isso nos, não sei quantos eram, porque foi denoite, a-/ 

gente focava e via eles. rAgora eles não saiam todos, ficavam pelo 

mato ao reàor da barraca. Saiu uns dois ou três, foi.o que agente .•. 
viu, ná? 

E eles sairam pra botar fogo? 

- E. 
No que? 

- Numa baraca do seringueiro 

- Qual era essa colocação? 
- Era aqui dentro do são Domingos. 

E tinha quantos setngueiros? 
- Era, ••••• Samieo ?, Samico? 
- Não tá aqui não. 
- Como chamava o danado do seringu"eiro. Esqueço o nome do si/ 

ringuriro. Esqueci o nome do seringueiro. 
- O Sr. tá lembrado em que tempo foi isso que aconteceu? 

Foi em 76. 
- Ease são Domingos, afluente do? 

- ifluente do Baia Rica. 
- E quem mais que vmu junto com o Sr.? 

Aqui tem um rapaz também, t, por a!, essa hora eu tava cha 
mando por ele ., que viu também. 

- E o que, que o Sr. viu mais desses indios? 
- Não vi mais nada del•a.·Ai eles for~ embora • lües não con- 

seguiram queimar o barraco do rapaz, foram embora. 
· - E como o Sr •. sabe que eles queriam queimar ? 
- Porque eles queimaram a cozinha primeiro. Tava conversando/ 

assim fora, ai di ase , a ee zinha tá queimando, ai fomos ,rer , tava / 
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,': 

tava queimando a cozinha, ai eles ficaram ao redor, a ideia de 
queimar a barraca nl. üa seringi.eiros desocuparam tamb~m, mas não 
queimaram mas • 

- Ccmo que o ~r. ~abe que eles ficaram ao redor? 
- Agente escutava a pisada deles dentro do mato. Qu.aado o d1 

a foi clareando, eles foram embora. Ai ningdem mais viu eles. Nos 
viemos embora tamb~m que ningdem anelava a trás deles. 

0• 
f\J'N-., 

ºº '"'ºl - Chegaram a dar tira ? '°"'u,Aclo 'N~,o~:M 01uu~Ni\\. trz. 
• •• .., co:NfERE. 1 O .1 ~ 

- Nao , nao , nao • 
0 
A 1 A: ...•. ff ... .J -·-··.,.-;;;_é)i~.-=== - Sd para espantar eles ? NA'TORA:--~-- - ~ . ~~ - Nao , nao. Eu pedi aos companheiro: olha, nao mecham com~ 

N ~ • 

le , porque eles nao tao mechendo com agente. Jogavam rebolode :pe- 
dra , barro. 

- O Sr. lembra quando eles queima:tam o b:3.rraco do Sr. Ambrosio 
- Foi nessa época. 
- Nessa mesma época! 

Nessa mesma ,poca. Eles queimaram lá e da:! vi.eram pracá. Foi 
nessa mesma ,poca. 

~ quais são outras hist6rias que o Sr. sabe desses indios?/ 
N • Eu nao sei mais. 

Os depoiementos ,falam por si e achamos desnecessário analisar 
cada caso. tlessaltamos, no entanto , que o depoimeto do Sr. Ambro 
sio faes de Azevedo contem contradições. Ele nega ter conhecimento 
de algum grupo de·pessoaa que saiu em busca doa indios isolados./ 
No entanto varios depoimentos confirmam que o mesmo organizou um 

> 

grupo de trea pessoas e forneceu "presentes•, para serem doados / 
aos indios. 

No dia 31 de Março de 1991 partimos com destino à Serra da/ 
Bundinha ( conhecida regionalmente por serra mundo novó) distante 
\aproximado) 38 Km ( em linha reta sentido nordeste) dePedxas iegras. 
O Sr Nanoel Alves Feitosa ( conhecido por Costeleta) integrou - nossa 
equipe, na.condição de mateiro, sendo remunerado na forma de servi 
ços prestados. Contornamos a ilha de pedras l~egra.s at6 alcançar a/ .. 
Facenda Maravilha ( ver roteiro em mapa anexo). Ai trocam.os de em 

. - . N 

bar~çao • Passamos à navegar em uma canoa de madeira • Durante 02 
dias expedicionamos em regiãQ alagada. }'loresta Aluvial dossel em1,r 
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gente, Vegetação secundária sem palmeiras, Influencia Fluvial burt 
tizal, .Floresta de terras baias.a baixas oom palmeiras e Floresta/ 
Aluvial dossel emergente, foram as coberturas vegetais que abriga~ 

N N 

va a regiao • Agua, ar, terra e vegetaçao resguardam uma fauna i~ 
pressionante. Cervo pantaneto, Urumutum, Jacares ( Jacaré- açu, j! 
oar,-coroa, J·acar,-tinga e crocodilo ) , Soco azul, .Bico Chato, Ca.p 
rárá, Garça e l'tliuiu, são algumas das inúmeras espácies que encon4 
tra.mos. Na foz do lgarap4 Branquinho com o são Simão, observamos 
um viveiro {natural) que hospeda quatro tipos diferentes de aves. 
Centenas de ninhos e m· ... lhares de ovos não escapam a ação do homem 

que nos periodoa da d~sova coleta indiscriminadamente. No pantano 
do Nassaco, ao meio de um buritiza.J. um viveiro de tuiuiu, a:J,veja a 
vista de quem por ali passa. 
No final da tarde do segundo dia, chegamos em terra firme na coloca_ 
ção mundo novo. MontaJ1os acampamento. No dia seguinte iniciamos/ 
incursão com destino à Serra da Bundinha. Pelos mapas a serra esta . - 
ria ( no máximo) , em linha reta) há 10 Km da colocação Mundo N~ 
vo, no entanto o tem~o chuvoso nos impossibilitava de avançar. 
Dia 04/04/1991, aoata.mos acampamento no pé da serra. Dividimo-nos 
em duas equipes e iniciamos exploração da região. Localizamos vesti 
gios ind!gaas ( muitas quebradas recentes de aproximadamente dez 
( lo) dias e rasjros) opntornando a serra. No lgarap~ que cruza a 
serra ( afluente do São Simão ou Bai.a Rica) encobtramos local a- 
onde realizaram pesquisa aurífera. Consjatamoa também seringas com , . 
riscos de aproximadamente 10 anos. Retornamos para o aoaapamento do 
mundo novo e no dia 07/04/1991 chegamos em Jedras ~~ ltR) 11i-.ro1fõ-,r.~~; 

. ~~ ©~ 40~\\;~,"i.'.\'1. 
Dia 10/04/1991 chegamos em Alta nores ta. Does te ~L~y~ ~f.0..- .. ;;;;;;:.J·.:··q·~ 

6 A f A, ... --····- ?k:µ?1 ú !- 
l.iilNATIJRA: · 

COKENXlRIO S: 
-l- A expedição foi muito pro~eitoaa pois alem de co-/ 

- lhermos informaçoes, ineditas, relacionadas.com os indios isolados, 
passamos a ter uma visão do lado Sul da Rebio Guapor4. Destacamos 

- as seguintes informaçoea: 

- Referencias dos Indios Sirioa6 na região do / 
Rio Corumbiara, do lado Boliviano, na Lagoa Escura por trás da Se~ 
ra de São Simão, na d6cada de cinquenta (50). 

- iooal aonde os indios· isolados coletam taquara 
para flecha. Taquara comprida ( at, quatro metros) , com folhas/ 
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finas como de eucalipto. Cpletam noa meses de agosto e setembro./ 
Localiza-se na região do m,dio são Simão na colocação Taquaral,ea 

tre a Serra da Bundinba e maciço Oesteda ~erra João Antones. 
- Pela primeira vez tivemos not!cias dos indios isol~o 

• * dos terem investido contra os invasores na.o usando estrepes. Atiçã 
ram fogo em barracão e casas de seringueiros. Os informantes assoe V ciam esta atitude como represalia ao fato de um indio ter caido~ 
ma armadilha ( trampa} que um àeringueiro colocou para pegar gato 

maraeajá. 
- PREOCUPA-MOS o fato de no passado o Sr. Ambrosio ter 

organizado uma expedição com o objetivo de atraiJ;Ae&, ~-- rá~t;1!~~-.~\J~, 
f\\,llitll s COM. 'Ot<.füi.~.,\tq 

dos. Nada garante que não tente novamente. coN,'F-,ER - 1 o .. -···--t=···J/ 
P ATA· __ •• ) •••••• ,,~;:"· , ...•.•.... - ~-- - 
t..SS l NATURA;- ------11"'- 

-2- No que se refere ao territ6tio indígena, resaltamos 

os seguintes pontos: 

- os seringais dO' Baia,Rica ( s;o Simão) e 
Centro Grande, j~ passaram pelas mãos de vários seringalistas. Aty 
almente encontra-se da seguinte forma: lGARAPl BAIA RICA: quator 
ze {14) oolocaçÕea, éom capacidade de assentar'l9 seringueiros. T2 

das oom posse pretendida pelo Sr. A?llbresio Paes de Azevedo e local! 
zadas no interior da Aeserva Biologica do Guapor,. Das 14 apenas, 
tuas ~oram trabalhada_; no aao passado ( 1990) , aa demais há 10 a- 
nos que não !unoionam. 
Registramos relatos de vestígios indígena.a em quatro colocações: Vai 
quem quer ( caça e mel ),Escondido ( oa~a e mel), Baia Grande (peA 
caria ) e Taquaral ( coleta de taquara e châchio para flecha). 
IGARAP! CENXRO GRANDE: 16 colocações, com capacidaded de assentar Í 
35 seringueiros. A pe~enção de posse est4 destribuida da seguinte 
maneira: 06 colocações do Sr Ambrosio Paes de Azevedo; o7 do Sr. H! 
milton Siqueira Filho ( conhecido por Hamiltinho) e 03 sem dono./ 
Das 16 colocações, 08 funcionaram em 1987, Ol em 1989 e 07 e, 1990. 
Registramos ~elatos de veat!gioa indígenas em duas co1ocaçÕes: Mais 
de Cima ( estrepes, quebradas e tapagem), Ultima costeleta {estr§ 
pe, pescaria na lagoa, caneca de seringa espalhada). 
Das 16 colocaçÕes apenas 04 estão fora dos limites da Rebio Guapore, 
as demais incidem totalmente ào seu interior. 

- A maioria dos seringueiros que trabalharam no 
Baia Rica e Centro G.rande, já:~ee. mudaram de Pedras ~egras. · Eviden- 
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timente que um levantamento mais minuncioso e com um maior námero de 
informantes nos levaria a mais dados. Segundi informações seria in~ 
teressante entrevistar um Sr. conhecido po• WTUNGAtt ( genro do ~r / 
.Ambrosio) por conaeca bem a região e já ter encontrado •.. o~0~~o_,,6', 

FUNDAÇAO NAClõlií,...._ 
Isolados. CONFERE COM 01UUlNAL 92,, 

D A T A: t:J.. ./ /.0 __ / _ 
-3- Com relação à tleserva Biologi~:ud;ui~ãpÕr~;t~;ia~/. 

mos de reasaltar alguns pÓntos, que nos parecem importantes do pon 
to de vista fauniatico: 

"' ~ E oportuno alertar ao I.BAIU a neces~ida·d~ V 
de fiscalizaçao no Rio Branco, interior da Rebio Guapor,, pois a 1~ 
cidencia de barco pesque;ro na Area vem aumentando consideravelmen- 
te. No dia 08/04/1991 encontramos o barco pesqueiro •• Maria Auxilia 
dora , B-2-M n , Guajarã i11irim, com capaciadde de 04 toneladas e de 
propie&i.de do Sr. Francisco Pereira da Cruz, realizando pesca clan- 
destina no Hio Branco, interior da Reserva Biologica do G-.~port§. 

- Devido ao grande volume de pesca e oonsi 
deravel movimento de embarcaçÕesno Rio Guapor,, virias esp~cies da 
ictiofauna procuram refugiar nos seus afluentes. No caso do Rio I 
Branco, por não ser transitado, abriga enwnera esp6cies. Este / )(" 
rio, pode ser considerado refág:LQ de BOTO. Constatamos um grande/. 
nwnero de B0'.00 ROSA e B010 PRE1'0 que acompanhavam nossa embarcaçãp. 

- Constatamos, no interior da Rebio Guapo 
ré, viveiros de Soc6 Azul, Rico Chato, .Carará e Garça. Preocupa-/ 
nos o fato de seringueiros do Baia Rica, Cejtro Grande e moradores 
de Pedras Negras recolherem conàideravel quantidade de ovos nos P2 

r!odos da desova. 
- Mo Pantano do Nassaco, fora dos limites 

da ;ebio Guapor,,no meio de um Buritizal, exiate um viveiro de Tu- 
iuiu. 

- Dois fatos nos preocupa profundamente, eea 
do necessária uma atuação definida do lBJU.u\ nos casos. O primeiro 

é o caso de termos con•tatado local aonde fora tealizado pes~uisa ~ 
aurífera e o Segundo é o fato de no mês de Março de.ate ano 1991 / 
uma equipe de tres (03) pessoas compo;ta po.r: Leoncio·, funga e Bira, 
a mando do Sr. Ambrosio Paes de Azevedo, re alizara.m pesquisa de m~X 
deira na Região do m,dio Baia Rica. Segundo Informação, a madere1 
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ra de Costa Marques, pretende iniciar os trabalhos este ano. 
Estes dois casos incidem totalmente em área da áeserv~ Biologica d; 
Guapor,, como tambám em t6rit6tio dos indios isÓlados. 

FUNOAÇAO NACIONAL DO INOlO - fU 
CONFERE COM ORll.ilN/\L 

o Ar A: .... L.0 .... .1--L-ª--··'_1 "l: 
'-SSINATURA: ,f"& 01 

Notas: 
(l) - - Ver localizaçao no mapa anexo 

{2} - - Seringa.listas do Baia.Rica~ Luiz CoeAtro, Joao Antonio 
de Nascime:no1 Cioero Mendes Martins. Atualmente o Sr. 
Ambrosio Paes de Azevedo. 

'ºº 
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./. MlNl:;'! ltHJO DO lNTJÚtlOH 
.• FUNJJA~\ÃO NAClONAL DO ÍNDIO ~ F UNA 1 

RElLATÓRIO ---- ;l,INOAÇAO NA-ClONAl DO \N0\0 • f\\~\ 
• CONFERE CO!>l Ui\lYlN;\b 

C, ATA:._.!..'i ... J-_t .. 0 ,,.,=l:17.,,I= 
t.SSINATURA~ 1q4 .- 

TlíULO: MAOERE!RO/POSSEIROS 
PERIODO: 05 a·O? do DozombTo-1991 
PARTICIPANTES: FUNAI • Antenor V~z 

- francisco Carlos Benigno 
- Mauro R~nato de Oliveira 

PELOTJO FLORESTAL: • Sd. M&rio Jos, d2 Silva 
• Sd. Sebastiio 8~rbD$Q d~ Silv~ 

SEDAN: - Omar João Colleonnro 

OOJETIVO: Averiguar pro e edênci.i do danunc í.a do ncubo dtJ1 ma.:foirn nu J ,:Hfr, 

norte da Reserva Biológica do Guaporó nas p rc x Lmndadas ,.fw. • 
linh~s 70 com 122. 

HI fílODUÇ'/\O: A Rea ar va Biológica do Guapors é alvo cnn s t.anb e dn mud-·-::-(01 · u, 
grileiros, posseiros a garimpeiros. O fato do IBAMA nir dr ~r· 
vol vor uma fiscalização na ci tact:a r e s e rva , ta, rna .•. fl"' vu l ·111! ~. 

vel Q ação destruidor~ das fronte$ exp~ncionintQ. 

Tal situação obriga à " Equ Lp'e de Localização dos lndif"•, -r- 

lados da Roservu Biológica do Guapo r0n, suprir ó1l lit1.1~tinr i ::1 ,,. 

l BAMA, due en vo L vendo p e enan ont e f iscalizaçio na 13io1Óg i ,::;i . 
Com este fim 12m junho/91 Ln s t a.Lamo a um posto do vigi J.ân li· r · 
lado leste na linha 105. 
Apesar de nossa constan to a.tu1ação, Lnumer a s v ez o e das ervvo. •r•~ 
mos axpediçSos com objetivo dé averiguar a procwd;nci~ ~ 

denuncia envolvendo posseiro e madereiros. 

MO'J. 129 - 210X197 

I - V&'írias denuncias. nos foram f'o rmu Lada e , dn q~rn os ,·rat L[, 
posseir9s da Biol6gica ( Lidcradoo palos grul~iroG tv/-r 

tião AntunR!ls e Aoostinho Adar~rut.~D~~) ao l .• a r t a , ~-I 1'· t, 

z ando-cs e ne sentido de reocuparem sua a ex-pos::os" r nr. 
objetivo de dirimir duvidas quanto 2 prQcnd;ncJu d-- t, 
nunc í a , p cocu r e L: a sede da " Associução rlc n Iler• Lc« i • r 

•• 1 

(01' 
--~----~---------------~-- ----·-- 
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do Vale do Rio Colorado'' (com s ade .m foro no mun í c í.p í.o rln 

Alta floresta 01Ceste, á.avenida Amazonas nR 5399, seutlfl' 

os, senhores Age stinho Ado rvaldo F.:1 eóo e o sr. S obasti';:" / , 
Trindade Antunes Maximiano, presidente o v Lc e da 11/\ssí'r i,p • 

ção dos Agricultores do Vale do Rio Colorado •11 

Conversei com sr. Montalvão, este relatou-ma que n, 
compania ar. Agostinho Adroaldo Fa~do o do Deputado Eat~~~ 
al Pedro Lima, mantiveram encontro com o governador do as 
tóldo Osvaldo· Piann.;i. Neste encontro t r a t a r am sobro a UtJA'3- 

tiQ dos posseiros que foram retiradas do interior da ílohi~ , 
Guapore. 

Na oportunidade, afirma o Sr. Monta~vão, que ouviu a) 
sr. Governador a promossa de que parte da Reserva 8io1Ógi;~ 
do Guaporé seria liber.:ada tendo em vista 11i1certos1' que fi.~.B, 
ra com o Banco Mundial. O sr. governador, continua retrat~n , - 
da. Sr. Montalv;o, afirmou 4ue os posseiros n~o devia ter 1 

saido da reserva Biológica do Guaporá. 
Perguntei sa o governador entregou algo escrito acerc~/ 

do que falou. Sr. fflontalvio respondeu que nia. Pergunt~l 
ainda se o sr. governador orientou no sentidQ do9 possoir,s 

• recuperarem as ex-posses na interior da Rabio Gu~porá. Sr~/ 
Montalvão afirmou que tal orientação fora dasencadaada PE 
la As3ociação dos Agricultores do Valo do Riu Colorado~ 

No oportunidada esclaraci 20 Sr. Montalvio que, oegundo' 
contata que mantive pessoalmente com Sr. Hamilton Casaro(no 
dia 02.12.91) superintendente da IBAMA em Rond6nia, osto ~ 
afirmou que estas noticias envolvendo a Aaser.va SiolÓgica / 
do Guapor~ nia tien fundamento B que a cuperintendicni~ do 
IBAMA am Porto Velho esta nogocianda recursos para,inst~l~ 
ção de um posto da vigilância nas proximidades de Izid~olâu 
dia. Eaclari:,ci também que o ministro da justi.ç-. a as Lnou P'\t 
taria ( N2 548 de 29.da.outubro 1991. publicada no di~rio 1 

oficial no dia 30 de outubro de 1991, tornando público o 
plano de demarcaçio de terra Índigen~, aondo est~ inclu9Q a 
;rea dos Índios isolados da Roserva Biol~gic~ do Guapcr:,rl! 
ncm Lna da " À r aa I n digena MassQCO II Lo ca Lí.z a da no s mun ic i p; .1 •.. 
dD Alta floresta D10aste ~ Costa Marque~, no interior d~ 

'Reserva Biolcgica do Gu.aporé. Aproveitei o mem enbc o en ' r ,"' 
guei-lho uma c~pia da portaria. 

u:0•1. 129 - :uo.i:l97 
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to. 
Que nos informou da passibilidad~ do nstar haurn~~· 

roubo do madeira no lado norte da ílesarva 8iel6gJcn ct~ 
Gu3poré nas proximidades d~ fzenda Sincol. · 

No dia 02.12.91 .no contatp ~uo mantive com o eupotlll 
tendente do IBAMA do Estado da Rond&nia, sr. Hamiltcn' 
Casero e o chefe da IBAMA d~ Rolim do McurQ ficou com 
binado que de~encadeariamos operaç~i:> conjunta na 'lOn t:..! 
da de averiguar a procedência das denuncia$ citadao ~n 
tericrmente. No dia 04.12.91 mantivo contato com n se 
DAN e o Pelotia Florestal do Altà floresta D'Oost~ no 
sent Lde de que e at ua o rgão destin3:.,sa pessoas p~rçi Ct.l!l:. 
por a operaç5o. Fom~s prontament0 ~tendidos. lamenta~n~ 
que o IBAMA do Rclim do Moura, justifucandQ falte de 1 

possoal, não da;gn~u pessoal para compor a rcferid~ I 
...• 

operaçu.c. 

DESENVOLVIMENTO. No di~ 05.12.91 a uquipe composta de 03 membrgs d, ~g 
NA! 02 pelotão florest~l m 01 de SEDAN partiu d~ Al.~ 
florasta D'oeate com o objativo do avorigu..ar proc•iJcn ... 
eia da denuncia de roubo de madeira no lado norte da' 
Rebio Guapor~ nas proximldadea dsa linhas 70 com~ llll 
ha 122 parQ que, na operaç;o se desonvolvedom co~ o 
participação dcs orgã~s citados antoriormento. 
A equipo de localizaçio dos Índios isoladQa da rnoc~ 

va 8ia1Ógica do Guapor9 garantiu a viatura, a Ldmcuc a .•. • 
ção e combustÍv61. · 

As 9:00 hmras ( Ap~s 60 KM) do~t~ meamo dia con~tata - mos quo ~ den~ncia.r~f9ria-se a roubo da madeir~ n~ AIN 
Rio Branco e não n~ Rabio Guapcró. Em astQndo n~ rogi 
io aproveitQmos a fomos "in loco11 ~voriguar. ConGtata~' 
mos que mesmo ap6s a ~itima fi~c~lizaçio dBsanc~d"ada / 
pela FUNAI-PVH- SEDAN-PVH d pelotio florastal de Altn 
floresta D'Oeste ~ vand~ d~ madoira com participaçi~ 

dos Índias, Valdir e Anisic Aru& na ~roa indigana Rio;· 

Branco no 5~u lado leste nas proximidadro das linl1~~ ;n 
r~o·,. J29 ~ UO:d97 

Con , •••.. • • 
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com 122 continucu. Conversamos cam o sr. CilBsio d~ 
' 

Vargas CorreiQ, filho do propriotário do Lo t.e par "!~ 
de a madeira foi escoada. Eutc sr. nos afirmou qun t 

~tó o dia 2J do novembro as t ava aa Lnde ma de Lr a , ,.. qL1•, 

só consentiu que ·a r.1daira aa í s e e por sua prop1'i"rt~•dt., 
porqua recebeu autorização par escrito o as$inado(p~r 
Anisio Aruák ). 
Tend~ um vistQ a nio procadencia da denuncia dora~ 

bode ITTQdeira na Rebio Guapar6 ~ ainda dispomoa do1 

mais dpis dias. ( Conforma p Lan e j arío ) decidimos not 
deslocar at~ ~ lado leste da Rasarva com o objetivo• 
do averiguar o~ possivel retorne do possoiros no in 
terior da Rebio Guaporé. às 18.00 horas do dia 05.12 
91 chegamos no acampamento da FUNAI onde a quipe 11oe 
li permanece realizando vigilância nos informou (ll ~= 

- O cament~rio que se difunde em IzidrolAndia, 
que a Reserva Biológica tinha se acabado. 

- Na linha 125 foi contatad@ que 02 pe5S0-'S to 

ram at; a li passe ( 5 KM no interior da ílPbio ~u~ 
por;), e !imparam Q picada e retornaram. 
No dia 06.12.91 nos dd s Lo camo e até a Lí nha 1?5 .• 1 rrn·. . - 

tatamo s da s duas pontes exist en tos, apenas um." lJr,t 10 
tinha sido desativ~da pelo IBAMA. Achamos par bem rlr 

s a tivar a segunda. Em l z idrolândia conversamos cor tt 

população e em espec~fico com sr. Kl.eb e r (Pdminisí· r.1 
dar do povoado ), Nesta conversa esclarecemo~ a ,~1 
sidada dos boatos e~volvondo a Biol~gico ao m~orno / 
tampo que solicitamos seu apeio ne sentido d e ~er '2 
recer a verdade. 
Retornando no dia 07.12.91 a Alta Florosta n•nes•ITT. 

- ' ' ... ' l L -Nao e cab1vel que o org~o IBAMA respons~vel po a, 1 
caliz~ção da Rebio Guapo ré s e f :;;ç.a nu sente. 

-Mantive contato cem a filho do sr. Leopoldo Glawor~i 
( proprietario da fazenda Incomaro que faz divisa t 

com a Rebio Guaporé nos pontês 09 e 10.) Este nos fll 
formou que u equipo do IBAMA juntamente com o topr-' 
grafo da fLINAI-BS8 ( Por nome Colombo ) c s t Lv c r am .ia 
fDzenda Incomaro e localizaram o~ pontos 09 o 10. 

C"'nt:. • • •• 

----- -- 
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No:.Jentanto estranharam quando nos afirmou quo o (··,r· f r• 
nove dista 02 mil metros do pdnto lOt uma vez qun G~' , 
memorial descrito esta dist3ncia; da 400 m8Lro~~ l ' 
pridente solicitar informaç6es deste servidor(t~pn~~! 
fo) da FUNAI-BSB. 

-A expediçio foi consequente,?º sentido de que nos ~a 
teci~amos a açio ·dos invasores como tamb,m tentarmos• 
t ctJ<1"' . i tl d . t " l ....• I . d er uma cons~ en za ora JUn o a popu açao de z~ ro- 
lândia. 

-Salientamos quo o presidente e Vice-presidente da A/ 
A~áociaçio dos Agricultores do Vale do RiD Colorado' 
(Agosi:inho Adrovaldo faedo a Sebasti'ãa Antunes, ros:.pc.s_ 
tivamente) antigos grileiros da ílabio Guaporó, sãc as 
responsáveis pela " agitação 11 que vem se descnvolvan- , 
do no sentido de organizQr os ax-po~soircs a rctorn~·· 
rem para a Rebio Guaporá. Resalva-eo quo por traz d~a 
tn Assaciação encontra-sa o _Deputado Pedro Lima c,tmQ 

tamb~m Madereiro de Alta floresta D10oste quo injet~m• 

''dinheiro" e insuflam posseiros para que faça fr,mt,?/ 
no retorno dQ invasão Biológica com o objotivo nb ~A 

tirarem alguns metros cúbicos de, Mogno e Cerejeira qur, 
se encontram esplanadas no interior d~ 8iol6gic~. 

MO'J, 129 - 21~1'7 
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T.ITULO: 11 Diversos 11 

Período: 29/05 à ~t/08/91 

. ' 
INTRODUÇ10: 

' A fa],_ta. de pe anó e s :po.r~ compor' a r.:qni::?e ,:1~ T.o~·r::l:i:~r:.-?rí:-: 

11m0 sob"Y'r.,, cur ca êe t""ah,:,lho nos do.í,e _,..,_ .•... vir!o""'r-º ('l ..,,,...., tc· .... r•.c.,.iro. / ••••• C::(, •.••••••• - Ç.J-oc l t; "'"" • '~ .• , •• .., s\.~ u .•.. ,:.:, . ~ 1..1 ..._., ·-·\ , 

(contrata.do por serviços pre3tna.os ) ., P. 'sorir,;-CQt':'.;B' c<J.,.,,~1!'0!';!C-1_;f 
l 

3 ef'Lo í.e nc La d o nO"''"'O t.,..abr..Th l,;T"l à l iTf'nO"'"'i'h-i1itn ri,.,,,.,e,...v0fl: -..i...- J, .. 1. .•• -r.: \.,... ~..., ..... . : .• _... .•• o• 8.. ... ..tO (l.~lf:J · ..•. 0 •. 1 ••.••.••• "·~ .\,,..., ,J,. ••• ~ _ 

Ver t~n, 'º1º9-1-r,. ~ ••• 'Y' t ;; o r, ;.,..,:i· - . l.-,r1 .,.., ,,.,~ca,-,~.~,_..;,, . '"'" ;:) •.. ,.D.a a.._. p .. O f.!Çç,Q ,.O,., ••. .r_.1.Q-=. l.SO~. ·,,~ri., .. , ,~,.:..::,..., -'· .. .., 

O ativismo a Liue cc+amoe subme t í.doa Leva-rio s a ncu!'!m~r.i.r (: i.-fr::rrr..-/ 
tes a.t~vidades .• A od,nfecção ( incluindo dntilogr;:ifin) c1r,s 'l"nlató/ 
rios vão fic::mào pnr fazer -t;cr.do "Tn V:i.::;tr.i a ·urgebc'.f.aJ(e '~'113. nx 

pediçô'o qu~ já devf,a ter sido "realizBde"., 
Est0. relatór:t,o' tentCT co Locur- em d i:i se-ti::: ( Ol) C'Y.pedi-/ 

ções ~eali7.adas entrP. Q período 29/05 õ tá/08" 
N;:,1 estiagem ae denunc Lae de Lnva sfio na reserva hiolo~i -- 

ca arrasta-nos par-a a çõê' s, cm a lgu:10 casos, sobre-hn~rint~s" ,( 

Í- LJNHA 95 ( \/ e~ f\cJê'f.O l'.) 

PA.rticipo.rsm destn cx1)ediç5o: ·Ant('no:r v« z , Ft·ancisco / 
c~rlos 13enigno e ~.ieli Francisca.to" 

. Várias a enuncias d e t nvaaâo de ined<:reiron na -Ld nha 95 
( j6.. no .interior da reserva Biologica ) o 1,rigou-nos a morrt ar' exyi!::_ 

dição através da. mesma. 

No dia 29/05/91 iniuiamos."tJartindo da. 11boca11 dG linha/ . . 
95 em direção a.o interior da. ResP-rva Biologi,ca •• F.ste porrto distn 
o nâe qud.Lome tmna (11 Km ) elo Ig;:i,ra.p-e Consue lo ( :::..irni te da re.s er.,r. 

va ) º Constatamos rastros .de motos ( aproximadamente 03 meses ) 
e corte de facão ( apr-ox , 04 meses ) •. .i,s mo t'os chccers:.m 'J4 Km nn 
tes do Igara:pé Consuelo O Igarapé da :Bata.ta ) • Intocaram-na. no r.-:_~ 

t ' , 1\T"' f • , ,._ t , . o e seguiram.a pe s , ivao oi pos s í.vc.l percfl.Jermos a e aonde avan- 
çaram, devido as chuvas te~ apagado quàe e todos os :!"astros .Quanto 
aos cortes de· facão·,· este·s o ar-am observados e ora maã oz: frí:h1u'e?nci~ 

J• "'-J I 

· e prolpngou-se até 40 .Km a dentro da Reserva ., 

• 

FUNDAÇÃO NAC\ONAl- DO \1',1010 • fUNAI 
co...iFERE cor-1 0~1un-1/\L 
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A :Partir do dia 31/05/$1 , o servidor ~ieli Franê·iccato não 

mais integrou a expeêl.iÇão º Estr., à r-ovo.l í a, retornou paz-a a v í.a tu ,. 
ra. Prossegnmos a expedição ade rrtr'and o na neserva :3iologica eni ç/1. 

reção da linha 110, local aond e se o nconür a a madeira f.' ap l.anad a., , 

Pl ..• etendiamos , ·'.;runbém, averiguar vestígios indícena::;, ! 
' 

visto. que, somente em Setembro de 1990 havã amoe consj;ato.do n .re~tL 
,,.,, "' , . 
ao em que os mesmos se enccrrtr-avam, Jl:pos 39 Em e.ncontran!vS UJl: c s 
trepe ( foi to do talo da paãma de ~~rn.curi ) •. Este apr-e ccrrt ava c_s 
racteristücas de ter sido fincndo há a1w·oxi:!ls.damentc ae í c ( OG ) i 
meses a-'~:ró.s" Dois qu í.Lorne trr os 

, 
npos, aavana ~,~:~c,~1 - 

tramos cerca de 80 estrer;cs ( :cece:I1 c o'Lo ca d c s - rna.i.c.s cu .ncnoc r,.; 
~ J. 

to d í.ao ) de aroeira e ar'Lourtí , fGi tez c om :fncão , :'l:ic·.:.dcD uo f.l 
longo da E'lstra.da que liga a linha 95 à linhn 110 ( conho c í.da corro 

estrada do mioronel ) • Nesto. região , cruzando a ci t:-ida r;::,traã.a, · 

encontramos um vaz-aô our o com o cap ím 1..,:nocrrndo dr.: oi to dio.n. Sc~ •. 1,i 
d t t' . , . ·1 ( . - . . I n o e s e 1 f"! ncn ramos uma · ar e a r: ire a ur !' D 1 o ,:: ·: :-'.:~.::...s : ou morion ,. 

1 5 Tf\C::,t'Y'O"") aonde ,,m.,, 11 turma" ~1r:11•n +e~ ... -'le,e-1".-jV'C-, ••• ,'lo 0. v r-c , ••• ,,d'1'I.,...O , .&....i. •.•• .- ..::> e: • v, i.AJJ..i.í"A. • !. ~ 1... .•.••.•• ~ t; "~ ..i. 1-.i w, ..• ......._,.s..:..:J,:lv.\. b .•. ,. , ;., .•• '-l ....,;l.. ~ 

gua , prosseguimos no varadouro que jn ndcr.tr2vG. 

•1e ...• errte co ..... r, ... nd -r,,..,,t d ""' ,'1.10""' u~, ·-,.- ... T-,.. •• ,,·r,'") ,...,,;.., i~>"•-i1P'"" ,,.,,. '• i» •. .,. ..... .L ,:._ o !3_,..,"-..:, an O LJª·-Iif •~• 1 ,l. .... ~,J. V~ .., • .11, ,, •.• ~ _ . ., ••..• ,A(..t'I,..-....-- •• - •. -.:.-,• .• 

Ao ~ or-o •~i·. l '"'"":--,,,\-:-- '- • •,J ••.. - •• - ~ ~... • •• - t 

seguinqo nesta,spós dois qu í.Lomc tr-oc , ~:1con~~:r.ur.10s 01.1t:-c ·:.r~1raào1~':"o 
{ C m manado no C<1T1..;.,.., de ·m.,,,.,,.,., .,..,-'- .1-, .• ,..,,~ :i1· ., .•• ) .,. ·· ..:i.!~~(,f'' , o n., ij.J ,A • "".t:' .••.••.•• aJ;)rox1,,, ... ~ .... ~,.,_e, .• .., o l, _. ~ .•.. ., e .. '"" '-i' i.. r.i .L- ~ - l.2. 

. , nava-ne _.:para o ieprape S~tG Vo L t,'=lS. ~-t ~ ~t~ \""8~:~8<l01J.~ ... ~ f' ~V)~(\~ tr~~L ':' - 
, • V•"tr .,..... a r, ...,t A ,,... m 1 !">C: ~-~ ~' ,..,,, r,, t., ... '1, .••• '~.,., ,,T"~ ,·,Tr"I"') ,..,...;: r. u.rn a., .o~.c O ,O .•. r::i ..• O v0 .. .1. {;O .p, .. _ .... ,: .. UC:10, CO,.O ,,,~- ,C',. -·-· .....•... s_.,._ .. _, 

l\'T to , .., r> 'ln...., - rnp t I !:"'1°1"'>T1Á r,•'" . ,on •. mos ,A Ja .1.1,a ..... n o no .. ,.,, .. _ ,.,.::, .. ,..v ..• 

dl.. a º" /nl!:. /01 I'omo s !) +~ O lo" n L ;•" ~ <.,'!'"11 0"1"'ª !'l r •.• 1 ~/ ~- .• .1. o ~ -.,e , . .-( .. , • .. ~. µl---.'-· •... e;., '"' 

retornemos a ~lta Florcátn no~utc. 
·.,· 
,, 
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A'. partir dos, yestígios observados destacrunos o fato dos 

Índios isolad~àl 

-· perambular em região ant o s ocupada por )< 
invasores ( reocupação do território); 

- o varadouro que direciona-se para as 

cabeceiras do Igarapé Centro Grande , 

apresentava vestígios recentes e anti 

gos. Isto léva.-mos a supor ci1:,1e existia 

algum grupo· acampado nesta região; 

,- Com o início da estiagem os Lao Ladoc 

retomaram a ô e f'e aa do aei: terJ:i tório 

ao afixarem dezenas de estrepez na e~ 

trada que aá acesso à. madeirf esplan§; 
da. 

II- TARTARUGA ' 

FUNDAÇÃO NACIONN.. Dó IMOIO • F)JNA1 
CONFERE COM ORlL,l,:,,iAL 

D ATA: .l'l. .I f. .. 0...-----'- Cf ~ 
..SS1NATURA:.-.---~-lrJ~{)1'--- _ 

' , - 
Participaram ~esta expediçao: Antenor Vaz, Braulio, / 

Francisco Carlos Benigno e-Evandro Santiago. 

Esta expedição tem como objetivo iniciar vigilancia / 

ao norte da Rebio. Guaporé, como· também observar acesso através~ 

. do Igarapé Sete G~lhoa, ao interior da ~eeBJ7$'a Biologica do Guapo 

ré. Este,acesso levaria-nos até a limha 110, local aonde pretende- 

mos monta~_acampamento bade·de vigilancia. · 

· Dia 26/06/91 partimos de Alta Floresta doeste. Neste 

mesmo dia pernoita~os na f~zenda Val~ do Nilo. A viatura ficou 4Km 

antes da sede devido a esttada estar alagada. Em contato com o Sr. 

Antonio Alves da Silva ( conhecido por ~onhão ) conseguimos impor 

tante depoimento acerca dos indios isolados. O depoimento gravado/ 

em VT é q que segue ( transcri9ão ). 

"- Nos estamos aqui na Fazenda Vale do Nilo de propi 
edade do Sr. Antonio Fernandes Machado Cunha, conhecido par 11Coro- 

c 
' 



nele aqui nos estamos com o Tonhão. Tonhão como é teu nome todo? 

- Meu nome é Tonhão,mesmo, todp mundo só me conhece por !onhão. / 

Meu nome é Antonio Alves da Silva, mas todo mundo só me conhece 

por Tonhjo. Então há muito tempo passado· 83, 83 prá 84 mais ou m,!_ 

nos surgiu uma lenda aqui que na Srra da Pedra Negr~ tinha ouro, 

sabe. AÍ o Coronel naquela época itil111. tinha avião aqui. A! o P! 
loto levou ~;~s lá, contornou a serra mostrou a posi9ão aonde é que 

tinha ouro. 4t{ resolvi sair daqui atrás d~sse ouro mas um ripzaz, 

o Adailton. Saimos para passar oito dias, na área Biológica, ta~ 

bém não sabia que era área biológica, naquela época que o Coronel 

acreditava que tudo isso aquim era dele. daqui até sair no guap2 
, , # # 7 re. Ai nos saimos para pas~ar oito dias e nisso nos ficamos 2 d! 

as no ma to por que não tinha mais condição de . voltar •. O 'caapo era 

mui to difícil de andar. Quando nós chegamoà naquela serra l_á, nós· 

subimos na serra e enchergamos a serra, a S~rra das Jedr~s lOlgras 

na colina do outro lado da·mata •. En~re a serra, aqúe1es···dois mor:: 
' - 

rinhos que tem um de lá e outro de cá passava uma estrada''··ind!ge-· .: 

na no meio da estrada. AÍ nós seguimos a estrada indígena todo te~ 

po. Quando chegamos numa ~ata grande que tem depois que termina o 

campo, a estrada i;tdÍgena entrou na ma ta. A! nós entramos .também 

atrás. Chegando na mata, chegando lá na ·mata a~sim, .. -tinha .uma "ae 
guada " mui to boa, mina d•águ,a mui to boa e duas árvorés de,.M.~gno "./,· 

muito grassa e uma casa de indio, um acampa.tnento de indio_que de 

via ter uns tres· dias que eles bava por aii. A{ nos .. s~gúlmos ali /f . 
estrada dos indios, .mas os vest!giós de i~dio·e•• -~i1t9· $aba.Mui:; 

, lk • ' ,,, ~·-A.,;,,..., .• 1 '•' ' • 1 • ,, 

to vest1gio d,e indio, ai nos resolvemos vol.tar ·pra ... lfas_.í-:JS>,1temoá!j,:-111 
. . ' ... . .• : ' ~·· ... ~1ri•;~·., ~.~,(· 

no campo, tir~moa uma picada e liguemos na' ~erra daéYPedrà'à: :Negr~··: ' 

onde pesemos 11 dias no mato tirando essa. picada. ~ij'ií( pica:dà :dê•::.: .. .- 
. ~ ! ' 
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la área lá e naquele tempo o Coronel e o Motta mechia muito,só me 

chia com negócio de madeira né, mogno essas coisaa.à.i peguemos u- 
~ 

ma máquina de esteira aqui e fizemos essa estrada que sai da cab~ · 

ceira da pista travessa Qa no mesmo lugar o~de a estrada dos indi 

os atravessava, isso foi 40 Km de estrada que nós fizemos. Quando 

nós chegou na mata o pessoal do IBDF chegou com o _helicoptero e 

interceptou o trabalho nosso. A{ nós 

- Isso foi em que ano? 

fiquemos sem poder trabalhar 

' 
.. 'º'º . f\l~ •• \' ,._ ·00 ,. 

oP.Ç~O tViC\ON 01'1 Q~}~1Nt\Lo a, -z_ 
f\JN coNff.Rf. e O . __ ..... 1...J-- 

/ if } .. ..!~·········. O A T /J,,.: ••.•••••• •••••• 
~SS\NA. T\JRP..: --- 

sem poder tirar a madeira~ 

- Isso deve ter sido em 83, 83 84 por aí. 

- E a primeira ida de vocês lá na serra de Pedras Negras? 

- A primeira ida foi essa vez mesmo que nós foi. 

- Foi no mesmo ano? 

- Foi no mesmo ano, diferença de 90 ·dias, por aí. AÍ foi ·qua:ndo ~ 

nós foi prá ver o negócio do ouro, da lenda de ouro que tinha, / 

disse que saia uma bica d'água num pé de coqueiro, caia e tinha/ . 
muito ouro. SÓ que nós não conseguia chegar porque quando nós eh~ 

gou lá nós já tava esgotado, tava cansado. Nós saimos prá oito di. 

as e voitamos com vinte e sete, quer dizer que já tinha além do 

prazo de nós chegar. A roupa já tinha acabado porque o cerradão é 

muito ruim de andar, comeu a roupa tudo ,·navalha de macano, tudo 

quanto não presta aí nesse campo ~inha. Mas só que era bom rapaz, . ' 

você via muita caça sabe, Naquele tempo1antes dos posseiros inva- 

• '.of;.. A d d >- dir a area ~iologica,voce encontrava bando e yia o, assim esses 

viados· do campo num s~be, viado de galheiro, que tem galho, ~ voce 

en~ontravaje 5,6 manada aí, pertinha uma da outra assim. Era fa~ 

tura. Agora não s'ei .se tem mais porque esse pessoal entrou aí 
, 

ne 
~ 

tiraram muita madêtaa, bagunçaram a• mata e não sei como é que tá 

mais. Mas naquela época era uma beleza, você via mutum., porco do 

mato tinha demais ••• 

- Agora me·diga uma coisa Tonhão, esse caminho dos indica que vo- 
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cês foram segut ndc de onde é que ele vinha e pra onde ele ia 9 

- Até onde ele foi na aldeia não sei mas até em cima da serra, 

Esse caminho? 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INDIO - FUNA1 
CONFERE COM ORiülNAL 

D A T A: ... .L.t .... .J ..• JJ2__..J 3...í:. 
~SSINATURA: __ •• -/ . .,,~,:;;,.....:~-!....---- 

da mata o mato tudo dQ 

.da serra da Pedra Negra ele sobe. 

Sobe em cima da serra, você vai dentro 

.brado assim com a mão, não sabe, não tem nada cortado. Passe- 

mos onde ele tirou uma abelha, abelha de mel sabe e·eles cortou 

com machado de pedra porque eles deve ter dado umas ,1500 mach! 

dada no pau, ·por que foi batendo, o machado batendo na vez de 

cortar amassava, foi amassando até que coube ele enfia obra 

ço lá dentro e tirou o mel por ali. Os barracos deles são um 

sistema de rabo de jacú. Quatro, cinco pessoas num barraco só 

ou quatro, cinco seja lá casal sei lá como· é que é, mas cada 

um te~ sua divisão separado, aonde tem muito osso de jabuti e 

casca,de lesma, ·você encontra pedaç'Õ de flexa e dente de por 

cão afiado, isso agente encontra demais nos barracos deles aí, 

mas não chegamos ver indio nenhum, só via os acampamentos deles 

não sabemos se eles são ofensivos, se são pacifico, não sabemos 

que jeito são eles. Mas existiu indtos·já naqaela época, já axt 

existia naqu~la região ai. 

- Voce via rastros deles? 

- ,Hastro de indio1novinho é, folha dessas ramada que eles tirava 

prá atravessar o campo fazendo sóbra emcima delees. Agente via~· 

que eles pegava aqueles galhinhos até o galho muchar, jogava e/ 

pegava outro fazendo sombra em cima. Atravessando daaui logo da- 

qui, aqui uns 19 Km prá lá já começava a estrada deles, eles an 

davam no Sete Galhos a:! ·também, o Sete Ualhos. Logo do outro lado 

do Sete Galhos tinha um barraco deles, já.dentro do matinho, da-/ 

quela matinha ao· Sete ~alhos tinha um barraco deles também, o / 

primeiro barraco deles que nós achamos. 
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- Agora voe~ também me falou e o Adailton me confirmou isso, que/ 

a máquina foi abrindo cáminho seguindo o •••• abrindo a estrada/ 

seguindo o º/minh.o deles.: 

·.rodo o tempo. 

- Aonde é que começava esse cammnho 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 IND10 • fUNA, 
CONFERE cdM OlUvl •..• i\l .• 

O A TA: __ _/..':/.. .•.•... / __ .J__Q __ .. ,..:f z_ • 
deles4.$Ji1NATURA:_ .. '1101 - . / 

- Começava logo ai na beirg do Sete Galhos. 

- E como é que esses indios atravessavam o sete galhos ~ara cá? 

- O sete Gathos, eles atravessavam por água. Nós quando atravessâ 

•• t' / mos, nos derrubamos um coqueiro, um aça1. Derrubamos um coqueiro 

açaí de terçado, ele caiu dentro d1água e nós passamos por cima/ 
, ' , 

no meio das aguas, porque aquilo tudo era alagado no tempo das a- 

guas e o índio, ele andava nessa região aqui justamente. na época/ 

das chuvas, porque isso aí voce atravessava essa colina xf todinha 

a{, que voces enchergam aí ó, não tém água·. No tempo do mês.de A_ 
t' ,V • , • "' gosto, Setembro a1 nao·tem agua. Da Baia Rica ate chegar aqui no 

Colorado não tem água. f tudo sêco. Ou tem que descer desse rio~ 
. , , s-~ . - qu1 ou descer pto Colorado pra lapa poder achar agua, porque.ne~ 

se meio não tem água. Até o Sete Galhos Fica com um pouco de água 
.., Â # I" N #' 

voce v~·la, ne. Quase secando. Entao a epoca que eles andam aqui 

era época das chuvas. 

- Então eles atravessavam do Sete Galhos para o lado de cá·? 

- Atrawessavam, eles caçavam isso a! tudo. 

- Vocês viam vestígios aqui na terra do Coronel? 

Vestígio, 'hâ, hâ , aqui ó , lá na beira daquela serra lá ó, que 

você tá.vendo lá, tudo tem quebrada deles lá, tudo, tudo. Eles an 

davam por tudo a!. 

- Agora barraco vocêa já· chegaram a ver algum aqui, do Sete Galhos 

pro l~do de cá? · 

- Não. O pr~meiro do ou~ro lado do Sete Galno~. 

- Agora se eles ficavam nessa serra a!, essa serra ali ó, se eles ..• / 

ficam nessa .ser-ra ali, essa serra já tá para o lado de cá do Sete 
•.. 
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Galhos , né ? 

- Tá aqui tá nessa posição aqui. Agora nessa que você chama de Tar 

taruga - que a Tartaruga é mais prá cima - lá ela já tá dentro da 

Biologica. Tá bem prá dentro, porque o Rio entra nesse bainãão aí 

nessa bachada aí, aonde essa serra dá essa mansa a!, o rio desce/ 

no meio. 

- Agora você via vestígio deles nessa serra aqui que tá do lado de 

cá do Sete Galhos? 

- Via, tem vestígio deles a!, eles vinham· até aí, acho que caçar 

viado nesses campos aí, porque aí era bom de viado mesmo, tinha DIX 

muito né e eles caçavam por aí. Depois saiu a área Biologica, foi 

quando agente entrou com o trator prá lá. AÍ não sairam mais - pra 

cá não. Também o pessoal invadiu prá lá. Acho que eles recuaram 

viu ai. 

mais prá lá , mas eles vinham pertinho a! •. Mui tas vezes agente 
f.UNDAÇÃO NPtCIONAl DO IIIID~O • fiUNAI 

CONFERE COM 01<.lvl~/\I. 'f 2, 
o ATA· .. ../ Y .J _ .LJ.2..-, .. /_;......-, 
•.SSINATUR~-:. 11#. 

A conversa vai se desenvolvendo e Tonhao 

rl 

" 
• 

..• 

nos relata acerca de sua participação do 

trabalho do êntão IBDF, em 1983, coorde 

nado pelo Sr. Gabriel Cardoso Borges, / 

•. ,, quando realizaram reconhecimento dos limites 

da neserva Biologica do Guaporé. b:ste afi,t 

ma que foram afixadas aerca de 10 placas 

ao longo do Igarapé Consuelo, Igarapé 

Sete Galhos e suas cabeceiras. 

Dia 27/06/91 iniciamos incursão até a serra da Tartaruga. Loaa 
' - 

lizamos quebradas·e rastros de aproximadamente 04 meses. 

O fato de tres membros da ~quipe nunca ter ti~o• expedicionado por 

esta região, decidimos escalar a serra da Tartaruga para realizar 

mos estudo éartngrafico. Do seu alto podemos avistar as serras:/ 
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Peito de Moça, Bundinha, Taquaral, Do Carmo e João Antunes. Também 

podemos avistar a cabeceira do Rio são ~imão (Baia Rica.). Visit! . 

mos a acampam•nto indígena nº 25. Este não apresenta vestígios de 

ter sido frequentaqo desde quando foi localizado pela primeira vez. 
; \ 

O acesso atraves da Fazenda Vale do Nilo ( para o interior 
j 

da Hebio. Guaporé ) , durante a estiagem, se faz a~ravés de região 

de savana, sendo necessário ( apenas) fazer 02 bueiros. Por isto 

madeira que se encontra esplanada no inte~ior da Rebio Guaporé. 

este percurso é o mais viável para os madereiros terem ace~~o à/ y 

CONCLUSÃO: 

Dia ~/06/91 retornamos a Alta Floresta Doeste. 
FUN-Al '· 

FUNDAÇÃO NACIONÃl. DO IND10 - 
. CONFERE cot-.1 OKlUl~AL ~ z- 

1 
.__/ I I o , _ 

D ATA: ....• l. ..... ···············---····· · 
&.SSINA;·URA· -······-····-#-----····---- 

depoimento do Sr. Antonio Alves da Silva ( Tonhão) - o 
é interessante no sentido de q~e ele registra veat!g! 

os dos indios isolados no lado diretto ( d~ quem des 

ce) o Igarapé Sete Galhos; 

- O fato de termos referencia dos isolados no lado direi 

to do Igarapé Sete Galhos, leva-nos à n~cessidade de 

um reest~do um re-estudo da proposta de interdição da Área IndÍ~ 

na Massaco. 

- Com a estiagem, a Fazenda Vale do Nilo torna-se acesso 

vulnerável à madeira esplanada no interior da Rebio / ";( 

' 
Guaporé, devido a estrada está praticamente pronta. 

III- INCOMARO ( ve-,. ~N~ IC) 

PRELIMINAR:~ Os contatos com a AII ( 2º SUER - Cba. ) nos informa 

que o IBAMA ( juntamente com outros Orgãos) esta/ 

providen·ciando a instalaçã_o de um posto fixo de vig!_ 

laância nas proximidades das lÚ1has 95 e 12Q. ')( 
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- Baseado na informação citada anteriormente, achamos/ 

por bem montar acampamento nas proximidades da Linha 

95, permanecendo até o momento da chegada do IBAMA; 

- Na primeira semana de Agosto, montamos acampamento 

na "boca" da linha 105. Iniciamos 'ví.gí.Lanod a , Não 

constatamos irregularidades nas linha~ 95, 100, 105, 

110, 115, 120 e 125; 

- Tendo em vista no ano passado o Sr. Leopoldo Glavoaki 

propietário da Madereira INCOMARO ter roubado madeirFi.:=i '( 

do interior da Rebio Guaporé, reselvemos realizar / 

fiscalização na divisa1da propiedade do citado Sr.// 

com a Biologica ( precisamente naa cabeceiras doa I- 
,, FUNDAÇAO NACIONAL 

garapes Sete Galhos e Conauelo ) • CONFERE COM 
00°.R.11111º'º · FUNA1 

U!NAL 
D A T A: ...• ./.'f... .. .J .Ls: __ 

1 
9' l 

.0.SSINATURA:._ ;~0 - 
-A- Participaram da expedição: Francisco Carlos Benigno e Braulio. 

No dia 11/07/11 Iniciamos,expedição partindo da linha 95. On- 

ze quilometres adiante alcançamos a divisa da reserva Biolog! 

ca ( Igarapé Conàuelo ). Subimos este, acampamos e campamos 

próximo a sua cabeceira. 

No dia 12/11/91 alcançamos a citada cabeceira e prosseguimos 

em direção da cabeceira do Sete Galhos. Coaatatamos que o sr. 

Leopoldo Glavbski estava recuperando estaida que cruza a cabe 
' . . - 

ceira do Igarapé Séte Galhos. Retorn·amos ao acampamento e ne~ 

te mesmo·dia passamos rádio-grama para a AII - 22 SUER-Cba 

comunicando o fato e soiicitando providendias. 

t 

-B- Participaram da expedição: Antenor Vaz, Carlos Benigno, Evan- 
,; 

dro Santjago e.paulo da Silva. 

No dia 19/07/9i , devido ausencia de comunidado·por parte da 

FUNAI e/ou IBAMA, resolvemos retornar à INCOMARO ( desta vez 

, .. 
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fizemos com a viatura). Constatamos que a madereira INCOMARO/ 

continuava a recuperação da estrada no interior da Reserva BiQ )( 

gica do Guaporé. Desta vaz entramos em contato com o Sr. Leo-/ 

poldo Glavmski e dois de seus filhos ( Gilb~rto e Moacir). Co- 

municamos ( repetindo o que fizemos no ano passado) aos citados 

senhores o fato, destes, estarem invadindo e roubando madeira)(' 

no interior da reserva. Sr. Leopoldo a cada encontro que mante 
' - 

mos, vai ajustando a conversa ao seu benefício. Utiliza-se do 

argumento da placa para justificar sua· ação. ( sobre esta plae 

ca, ver relatório 'Igarapé Sete Galhos'). 

Na nossa saída o·sr. Leopoldo nos informou que iria suspender/ 

.os serviços como também entrar em contato com o IBAMA para de~ 

finir os limites. Da conversa que mantivemos com o Sr. Leopol- 
0 

fUNA• 
NAl DO \l'tDI • 

FIJNDAÇAO \'lAC~O coM ORlü lNAL n '? . 

coNFER / ·o 7 '-"' Ir! 1 /.-- ::s::~~-~~=~-~q1 - do , ob.ti vemos as segui-ntes informações: 

- Pessoas do IBAMA de Rolim de Moura receberam 

dinheiro do· Polaco ( Vanil ton A tilio Manfrin) }I( ... 

para tirar a madeira da Linha 110; 

- O Sr. Nativo ( dono da Joalheria Suiça em Ro 

lim de Moura) esta providenciando autorização 

para retirar a madeira da linha 110; 

- que os Srs. Cascavel, Arlindo e Capixaba poa- 

suem terras dentro da Biologiça ( cruzando o 

Igarapé Sete Galhos) e que a madeira já foi/ 

toda retirada; 

- O Sr. Leopoldo afirma que sua Fazenda tem as 

s~guintes dimensões: 5 X 12 Km ( vai dae,lia& 

nhas 95 à 90 e 130 à 142· ) • 

Salientamos que no pateo da fazenda e3isti'a.uma grande quantida 

de de madeir.a esplanada. 
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-e- Participaram desta expedição Antenor Vaz, Ariovaldo dos San 

tos. 

No dia .93/08/91 utilizando-se da estrada que liga IzidolanQ 

dia a Alta Flotesia Doeste fomos até a sede da Fazenda Rondonia ( 

conhacida por INCOMARO ). Chegamos lá conatatamos que a serraria 
~ V 

estava funcionando e que continuam retirando made í ra do interior/ /\ , .. 

da Reserva Biologica. Constatamos também dois carreadores recem / 

abertos. Um deles cruza o Igarapé Sete Galhos estendendo-a~ qui 

lometras adiante. Não conseguimos manter contato com o propietár! 

o devido a sua ausência. ( ver mapa anexo ). FUNDAÇÃO NACIONÃl DO lNOIO • FUIIIA, 
CONFERE COM ORIG1NAL 

D A T A: ..... /Y. .... .J ..... .J..Q __ / (1' 2,, 
A.SSINATURA:.. epP1 

/ 
-D- Participaram desta expedição: Antenor Vaz, Carlos Benigno ' 

Evandro Santiago, Mauro Oliveira, Paulo Pereira e Pedro Li- 

ma. 

Por ocasião do início da expedição "ueconhecimento Sete Ga 

lhos", fomos deixar ·Mauro, Carlos e Pedro na - cabeced ra do Igarapé 

Sete galhos. Para tal utilizamos o acesso através da Fazenda Ron 

dÔnia(INCOMARO). No momento, mais uma vez, conversamos com o sen- 

hor Leopoldo Glavoski e o seo filho Gilberto. Deste encontro res- 

saltamos o seguinte: 

., - Continuam entrando na reserva biológica para 

À retirar madeira: 

- Abriram outro carreador. No final deste en 

centramos um mogno esplanada; ~ 

- Ainda não foram no IBAMA. Enquanto o tempo/ 

va.f passando, aproveitam da 11dÚvi.da" do li 

mite para continuar o roubo de madeira. 

A equipe tKx de ·1ocalizaç;o/ vigilância fica numa posição / 

pois propõe-se a realizar vigilância da reserva biológica sem que 

para tal esteja devidamente amparada. Como proced•e frente a este 
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caso da INCOMARO? Para este tipo de "gente" não adianta conti'nua.t 

mos conversendo ( conversando •••• converàando ••• ) sem que sobre os 
..X 

mesmos apliquemm-lhes uma ação punitiva com danos financeiros (mu! 

tas, embargo, ••• ). 

Ficamos a ver navios, além ào que vamos armazenando uma ira, por/ 

parte dos infra tores , tal qual uma bomba com pavío curto. ·\ 

Frente a isso tudo cadé o mBAMA? 

IV- COLORADO DO GUAPOR~ 

Participaram desta expedição: Evandro Sant~ago, Carlos Benigno 

e Paulo Pereira. 

O objetivo desta expedição· é: 

Realizar reconhecimento do·Rio 

Colorado, ·~a~tindo do.igarapé/ 

Terebi~to, at, a colocaçio Sio 

Francisco; 

Realizar reconhecimento da área 

que margeia o Colorado nas proxi 

midades da Serra Ururoses. 

O roteiro consistiu em, partindo de Izidolândia seguir no sen 
,I 

tido sul(em,dirqção do Branquinho) até· encontrar estrada(à direita) 

que segue para a chácara do Pernambuco. Da! segui até o Igarapé T,! 

rebinto. Deste ponto, segui até a foz com o rio Colorado. 

Antes de iniciar a expedição, tentamos localizar o senhor Franci,:i 

co Moura(conhecido na região por Chico Moura), seringueiro antigo 

da região.,Há dezeseis anos que "corta seringa" no rio Colorado, 

na colocação são Francisco(antigo Barracão Pernambuco do falecido 

Jesus Peres~.Bncontramos o senhor Chico Moura(52 anos) numa casa/ 
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que este possúi em Iziidlândia. Chico Moura estava de saída para 

a colocação São Francisco. Combinamos de sair no dia seguinte. 

No diR 22 de julho de 1991 demos início a expedição. Conforme 

o roteiro, a equipe partiu de Izidolândia acrescido de mais 3 fi 

lhos de Chico Moura(João, ~·rancisco Carlos e Chiquinho). A viatu- 

ra deixou-nos dois quilômetros, antes do local aonde o barco ficou 

aportado(Furo GrandeJ já no Terebinto). Inicialmente utilizou-se 

o remo devido,o igarapé ser muito estreito e com bastante curva. 

Ap6s meia hora~ possível o uso do motor rabeta eco~ .1ais meia 

horRlquando Ji recebe iguas do Consuelo} o Terebinto torna-se ma 

is largo com GondiçÕes razoáveis de navegabilidade. Após meia ho 

ra alcança-a~ o rio Colorado. Este oferece boas condições de nav~ 

gabilidade, porém com muita "Colcha"(P Prados flutuantes). Do Pº!! 

to de partida até a colocação são Francisco eastou-se 3 horas. No 

total passa~os por um afluent~ do Terebinto(Consuelo) e dois aflu 

entes do Colorado( Sio Rafael e o 22 sem nome· ji bem pr6ximo da/ 

colocação Chico Moura). Neste percurso, antigamente, existia qu~ 

tro c·.)locações(Porção, Cochaba:nba, cuí abá e Praia Alta). Da col.Q. 

cação do Chico r1oura em diante, o rio Colorado(nesta época do ano) 

não oferece condições de navegabilidade, devido a grande quantid~ 

de de "Colchas" obstruindo a navegação. Sr. Chico Moura nos infor 

rnou que, a qlilatro anos atrás, escoava sua produção" descendo" o 

Rio Colorado até os campos, passando perto da Ururoses, seguindo 

até Rolim de Moura do Guaporé •. Na época da estiagem conseguia-se/ 

chegar ao mesmo destino através de um varadouro em apenas 12 ho-/ 

ras de caminhada. No entanto no ano passado o Sr. Chico Moura não 

mais cortou seringa devido o preço nao compensar, segundo.afirma/ 

o mesmo. Na região, a população faunistica é exuberante, destacan 

do -se a grande auantidade de lontras e jaca~é~.· No dia 25/07/91 

nos desloEamoa ( da coloc~çio sio Francisco) ati o morro, com o 
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objetivo de ,retuar observação na. região, no entanto, a altitude 
não era suficiente. para tal. 

Não foi possível alcançarmos a terra firma da Serra Ururoses, devi 

do o Rio Colorado não o~erecer condição de navegação. 

No dia 26/07/91 retornamos ao acampamento. 

OBS: - Os nomes doa Rios/Igarapés, usados neste relatório são os/· 

mesmos adotados na cartografia oficial. No passado os regi 

onama adotavam os seguintes nomes: 

(oficial)- Oonsuelo •••• (regional)- Mantible. 

(oficial)- Terebinto ••• (regional)- Colorado. 

(oficial)- Colorado •••• (regional)- Terebinto. 

O Sr. Chico Moura ( com esposa e filhos) há 16 anos 

mora na colocação são Francisco. Esta co~ocação loc! 

liza-se no interior da Reserva Biologica do Guaporé. \/..,. 

Neste caso é necessário que o· IBÂMA estude o caso t 

tendo em vista que o mesmo habita o local antes da/ 

decretação da reserva. 

V- URUROSES l V~ 'A-NfXO '1L 

Participaram desta expedição: Antenor Vaz, Ariovaldo dos 

Santos e Mauro Renato. Pretendia-mos realizar'reconhecimento de ár~ 

a tendo' em vista a proximidade da Fazenda Ururoses com o· limite S~ 

deste da Reserva Biologica ( Rio Colorado). 

A fazenda são José do Ururoses S/A de propiedade da so · 

ciedade entre o grupo "De Carli11 ( Empresa de aviação agr:!cula) e 

o Sr. Rubens de v. Resstel com uma área de 7.500 hectares localizª 

se numa "ilha" de terra firme entre o Rio Colorado e o Rio Mequens . ., 
( a norte de Rolim de Moura do Guapori). Nesta ilha exis~e mais 02 

pr-op í.edade a u 'Fortlilna e Aliança', ambas pert.encentes ao grupo Ca 

margo Correfl. 
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No passado não muito femoto, 

grupos indígena Q Ajuru/Serrito ). 

toda F~Aªdlo ~~N~%oO~ijDAàalnt!9'o r 
CONFERE COM. 01<.JGti~J\L. 

o ATA· .Jt/ .. .1 (.f2 ./ t'f V 

Mader'tff'/1~11.\fSe do -Í~orê l.tda. A fazenda Ururoses, propietária da 

( MADEVALE) vem desenvolvendo a exteação de madeira dentro da pro 

piedade como também dos colonos de Rolim dé Moura do Guaporé. pª 

ra escoaram a produção de madeira ( da fazenda) c~nstr~iram um / 

canal ( de 1 Km de extensão, 02 metros de profundidade por 04 mta 

de largura ) , que ao receber .água de diversos 11curichlbs1' _l_iga-se 

a um outro maior, desenbocando nos campos alagados, baias até/ 

alcançar o Rio Mequens, Rolirn de Moura do Guaporé e finalmente o 

Hio Guaporé. Na época das chuvas, por este percurso, navega balQas 

de 12 e 18 toneladas. O percurso até Rolim de Moura do Guaporé é 

feito em uma hora com voadeir~ ( motor de 25 Hp. ). 

Segundo informação do sr. Vado, responsável pelo maquinário 

a fazenda tem 160 alqQeires de derrubada e no ano de 1990 foi ex-~ 

traido 2.600 metros cúbicos de Mogno e cerejeira. 

No dia 27/07/91 nos deslocamos do nosso acampamento (linh~- 

100 ) atra~~s da estrada que dá acesso a Izidolandia ( Linha 142) 
,, 

Na linha 1~ pegamos à esquerda ( nascente). Cruzamos o Igarapé/ 

Branquinho, Terebinto e chegamos na fazenda de propiedade do sr. 
Izidoro Stedili ( há 11 Km de Izidolandia ). Da! após um quilo- 

metros cruzamos o Rio Colorado. Treze quilometras adiante chega 

mos na divisa da tazenda Ururmses aonde encontramos uma casa de/ 

moradores. ·No nome n to , trabalhadores estavam avivando adiviaa e 

, , "' i fazendo uma derrubada. Dai ate a sede da ~azenda percorre-se mas 

20 Km. Segundo informação dos traball1a,dores da fazenda, este ace~ 

so fora aberto pelo_ Sr. I'zidoro Stedili, quando em 1989 estava ro~ 

bando madeira da fazenda Ururoses. Na época das chuvas esta· estr! 

da torna-se inacessível devido grande parte ficar alagada. No eu 
.. 

tanto este é o melhor acesso para realizarmos vigilancia na parte 

Sudeste/sul da Rebio •. Guaporé. 
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VI- ACAMPAMENTO CONSUELO 

Tendo em vista a estiagem acompanhada da/x 

ausencia do IBAMA no lado leste da Heserva Biologica e com as coa~ 

tantes not{eias de invasã9 nesta região, decidimos montar acampa 

mento nas proximidades d~ Izidolandia. Esta decisão veio de encon 

tro com nos~os planos pois tinhamas como objetivo montar acampamen 

to na Linha 110, no loval aonde se encontra a madeira esplanada. 

Este local é estratégico pois de lá temos condição de fiscalizar 

os quatro pontos frfticos passíveis de roubo de madeira. 

Para tanto iniciamos levantamento do Igarapé Consµelo, no sentido 

de localizar local ( no interior da Reserva) apropiado para acam- 

-Linha 95- Do .. lado da B.sererva 

pamento. Colhemos os seguintes dados: 

firme, quase toda regiãd alaga; 

-Linha 100-Entre a linha 100 e 95 localizamos área d_esm.ê: 

tada com terra firme. No entanto não tem con- 

diçÕes de acesso, pois além de não ter estra- 

da, do lado de fora da reserva, alaga; 

Na linha 100 tem uma grande derrubada, poréJ 

alaga de ambos os lados. Toda a madeira da re 

gião já foi roubada. 

-Linha 105-Localizamos antiga.posse ( .abandonada há 02 a 

nos) com benfeitorias ( bananeiras, cajueiros, 

goiabeiras, mangaairas, cana de açucar,etc.), 

.poço artesiano, grande derrubada ( juquira). 

Na época da estiagem, se abrir 01 Km, o carro 

chega no local do barraco. Nas chuvas o carro 

fica há 1.800 metros. Este local é intermedi 

ário entre as linhas, possibilitando vigila~ 
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oi eia à pés através de varado~ros. 

As demais linhas não oferecem condiçoes devido no _período das chu 

vas alagar muito. 

Decidimos montar acampamento na linha 105 e passar um período de 

chuvas para observarmos in locuo, a possibilidade de montar acam 

pamebto 'definitivo•. 

Esta expedição dividiu-se 

VII- SETE. GALHOS ( \Jê{l. ~?)t.() :m:_} 

-A- Reconhecimento do Igarapé sete Galhos, desde sua 

cabeceira até a estrada do Coronel; 

-B- Reconhecimento viirio do lado N~rdeste/Norte, que 

da acesso ( vi'ário) ao Igarapé ~ete Galhos. 

Pretendiamos realizar recónhàcimento· da região do 

Igarapé sete Galhos, iendo em vista não conhecermos a área e_por 

aí , tinhamas informação de ( em anos anterior) te~ saido madeira 

da Rebio, Guaporé. 

Participaram desta expedição: Antenor Vaz, Carlos 

Benigno, Mauro 1l'.ena to, :Paulo Pereira e Pedro Lima. 

-A- Saimos ... ( Fco. Car:J,Gs .,ijenigne, Mau:re Renato • Pedro Lima ) da 
nascente dG Igarapé Sete Galhas, extamente no dia 13 de 44go~ 

t.o às 11: 30 ·.horas com uma estimativa de viagem de 50 Km. Começa - 
mos· o primefi-0 dia com um rítimo de· viae;em bastante l.ento pois 0 
servidor Carlos não passava bem. Mas nada de mttaZDUEX grave, lo~ 
go solicionado com me~cam.entoa adequado. 
No primeiro dia paasam~a por região de difícil acessa por.ser mu! 

to montanhosa, ficando o igarapé n0 fundo de barranc0s. As vezes/ 
chegava a 20 metros de altura, onde encontra.DlQs a primeira queda/ 
do Setec Galhos com uma belesa supreendenbe. ~nda na Serra vimoa 
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carreadores antigos mas com marcas reeentes de facão. Neste dia i!! 
centramos tres afluentes com águ.a e outros quatro qu~ pareciam va 
zantes de chuva ou igarapés sêcos. No segu.nd• dia de caminhada ã •.. 
inda em mata de difícil acesso e sobre a serra encontramos cerejei . - 
ras marcadas para serem derrubadas e várias toras de mogno no eh~ 
além de outros marcados, mas segundo os calcules da equipe, estas 
marcas são de cerca de dois anos. Encontra.mos um acrreado•• e / 
mais além um roçado antigo que cruza o Sete Galhos e· adentra na Rebio 

Guaporé. Encontramos sete oufros afluentes do sete galhos, seàdo seis 
do lado esquerdo e um do lado di.rei to, todos com água , sendo. que o 
afluente do ladm direito era bem largo e profundo. 
Com tres dias de caminhada começamos a descer a serra. Caaseguimos 
assim, observar melhor o leito do igarapé que estava rase sem poços. 
Nesta área encontramos muita madeira cortada dentro do leito do iagare_ 
pé, a equipe~acha que estavam transportando madeira pelo laito do Sete 

• N 

Galhos durante. o período das chuvas. Ainda nesta regiao passamos por 
,..\M,\~04 CA)t'\ f1t 

uma derrubada i.e ~ <ilia reserva, com um grande pasto • Localiza- 
mos um barracqJ , marcado na porta, a fogo, as letras "RF11 dentro de um 
circulo. Mais a frente o Sete Galhos começou a ficar mais profundo com 
grandes poças de excelente pesqueiro. Enuontramos outro afluente (seco} 
com poças mais ao centro. Passamos por outro roçado dentro da reserva 

N 

com uma vasta plantaçao de banana e um barraco abandonado com todo mã 
.terial de cozinha: panelas; pratos, marmitas, garfos, facas, colheres, 
etc. Qbservamos muitos rastros de: onças, anta, paca, viado entre ou 

trH • 
Com cinco dias de caminhada encontramos outros carreadores antigos e 

seringueiras onde haviam cortes de aproximadamente seis anos. O igarã 
pé começou a mmdar de feiçio tor~ando-se com o leito mais largo • Ti 
vemos um -pequeno problem~s com um membro da equipe, nada de grave, ap~ 
nas uma pancada na perna:. Adiante encontramos mais seringueiras sem/ 
cortes e outros zm carreadores da época dos anteriores. 
No setimo dia de caminhada, já em região de cerradão, localizamos vá 
rias quebradas ( características de região de caça) de aproximadamea 
te quatro meses. Estas quebradas indÍ'genas localizam-se na curva do/ 
Igarapé Sete galhos pr~ximo da Serra da Tartaruga.· 
No oitavo dia e cerca de 70 Km de caminhada, chegamos no acampamento 
da FUNAI localizado 'às margens do Sete Galh0s com a estrada do Coro 
nel, a onde encontramos a equipe m6vel nos esperando. 

Com a certeza que a '2-ea da Reserva Biologica domGu.ap0r& ~ vumt 
rável em termos de segurança, se n;o for fiscalizada com mais fraque~.~ 
eia, os antigos carreadores poderao ser facilmente recuperados. 



-B- la 10:00 horas de 17 de Agosto de 19!1 partimos ( .An.tenor Vaz e 
Paulo P~reira) do acampamento ( L- 105) com destino ao lado Nor 
te/Nord,ste da .1:í.eserva Biologica do Guapor~. Ret~rdamos nossa sa- 

ída por quatro horas ~ devido a viatura ter apresentado problemas pa 
ra funcionar. Decidimos, primeiro, ir a Alta floresta Doeste, devid0/ 
termos constatado a mola mestra dianteira quebrada. l.s 16:00 horas e~ 
tavamos em Alta Floresta iniciando o concerto da via~ura. 
No dia seguinte (18/08/91) partimos de .Alta Flotesta Doeste através da 
Linha P-50, seguindo-se pelas linhas P-65, L-156, L-70 até aleançar 
mos a "bo ca" da linha 148. Neste ponto , aonde localiza-se a serraria 
do Aroldo de um lado e a propieda~e do Sr. Josias do outro, adentramos 

trinta quilometres, sendo o dltimo ponto a propiedade do Sr. Natal~ 
Gobbi ( residente no lecal, possuindo autra residencia em Rolim de 1 

Moura). Neste percurso conversamos com as seguintes pessoas: 
v,\l~P,.\ 

\~D\0 • a 1,, ºº ' .-.1'>\.o ~.l, lo . 
e'º"'~ 0~üv~'- SEB..A.2TI ADIR PUCCI - Ver croquis anexo •. Residente no 

"'fl. o~/\. ,~- - 
c~0 ~f. e O -· fu~0~ co~'i~ .... J •.. .J.t151-~ há 12 anos. Sua propiedade esta Lo cal.Laada e~ r!_ V 

"Í r,.: ... J...... !::P,-Y-- gião das águas do Igarap~ Colorado ( afluente do Rio / T\ 
o p.. \)~~· •.•• -- ••• 
~ss\~,._,; Branco ) conhecido na regiao como Rio Vermelho. Sr. Adir ,.. . ,.. ,. 

nao tem informaçoes acerca doa indica isolados e nao s3:.. 
be localizar a reserva Biologica do Guapor~; 

- MOISES - Ver croquis anexo. Residente no local aá mais 
de cinco anos. Na oportunidade, conversamos com o seu 
filho, Sr. Benedito que já possuiu um "boliche" em Izi- 
dolandia. Este nos informou que há quatro anos atrás,~ ~ 
xistia uma estrada que varava na mini usina. "Cheguei· a 
ir lá com nosso Jeep". Mirma Sr. Benedito. A esterada 
~ a Linha 148, depois encontra a linha 90, saindo depois 
do Rio Vermelho ( afn1t:•x11xà:xu:w:r:aU:xU:xgap:m ) bem 
pertinho da Mini Usina já, na linha SQ. Este percurso 6 
quilometres, atualmente· s6, possível ser feito a p~s. 
O Rio Vermelho, abordado pelo sr. Beneiito, ~ o lgarap~ 
Terebinto e apropiedade do Sr •. Mioses está entre duas/ 
cabeceiras deste igarap,. 

- N.ATAL GO~BI - Ver croquis anexo. Na eportunidade Sr. Na 
taJ. não se encontrava no local. Conversamos co~ sua e~ 
posa, Sra. Sirlei Gobbi ( conhecida por Sila ). Esta nos 
informa que desde 1982 possuem este lote. Segundo Sra. 
Sirlei, por volta de 1982-83, o Sr. Natal flacgrou os PIY. 
pietirios da INCOMARO abrindo estrada que passaria pela -------·- 
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propiedade da informante,. com destino a .Alta Flor~sta. 
Nesta ~poca a 138 nio era transitada por veículos~ A 

conselho do Sr. Natal, o_pessoaJ. da INCOMARO desistiram 
de continuar os serviços. 
Das terras do Sr. Nat~, fluem águas para o Igarap6 / 
Vermelho ( Terebin t·o ) • 

- PEDRO RO.dBRTO .FURTA - Ver croquis anexo. Conhecido na/,: 
regiio por n:seto". Não consegu:imos fàlar com ele , d_!!v 

• vido nao se encontrar na sede. A pessoa com quem manti 
• • Vemos contato nao SOUbe dar as informrcri~of'Vl.BpjQl~oi~UN~ 

tamo s , '0"~::~_[Lj :;ç;-~_ei;_z,_~ 
b..SSINAiURA:.---~ 

Retornamos à linha 70 e doze quilometres adiante, chegamos à "bQ. 
ca" da Linha 138; Nessa adentramos 31 Km • Mantivemos contatos cóm d! 

versos colonos. Esta linha caracteriza~se por possuir um maior nrunero 
de latifundio ( Fazenda Mutum, Simonãto e Tres Cachoeiras, as duas 
primeiras~ atualmente possuem acesso pela linha 70 ). 
fodas as pessoas informam. que por esta linha já foi eacoadaâ mui ta ma 
deira e temporizam de seis_anos prara cá. Tamb~m é por esta.linha que 
posseiros chegam até o interior da Reserva Bio~o ica do Guapor~. ~ 

""'"' A maaeira foi retirada da posse do Sr • .Arlindo { ver localização anexo) 
P•la madereira de Alta Floresta Doeste de propieààde do Sr. Neri._Tam 

·bém fomos informados pelo Sr. Arlindo que parte da madeira foi vendida ~ 
ao ucoronel" e que este reti:trou-a através de sua propiedade (Faz. Vale 
do Nilo )utiliza.ndo(se de uma estrada feita aem região de campo que ma~ 
geia a mata do·.;-Sete Galhos no sen(ti~o,da nascente. 

' ~~(~) 
A estrada utilfzada pelo madereiro"para retirar a madeira da ex-posse /. _, 
do sr. Arlindm é uma continuaçao da linha 138. Na altura da linha 80 
adentra na propiedade do Sr. Gervásio A. de Oliveira Juni0r. Dai a 
estrada deixa a linha 138 direcionando-se para a linha 132, passando 
na sede da Faz. Cupim de propiedade· da Sr, Celeste ( propietário da C~ 
sa Esporte e~ Rolim de Moura). Além da fazenda Cupim, atualmente a eª - . trada nao apresenta condiçoes da trafego. 

Retornamos à Linha 70, mantivemos contato cam o Sr, Virgilio Jovea, 

tino Simonato, propietário da Faz. Simonato. P;rossegu.im0s at~ a Faz. / 

Vale do Nilo, aonde pernoitamos. 
Dia 20/09/91 chegamos às margens do Igarap~ Sete tlalhos. à Tarde a~ 

;.. 
quipe que estava realizando reconhecimento do citado igarap6, chegou. 

Dia 21/09/91 recuamos expediçio com desti~o ao acampamento base 
na Linha 105. 
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A expedição Sete Galhos foi realizada em mes de sêca 
mesmo assim, a cabeceira do Igarap6 Sete Galhos apr~ 

sentava água.· 
Toda madeira de lei , ao long0 do Sete Galhos, fora 

1(, quase que totalmente roubada. Resta ainda uma deze 
na de toras de mogno esplanadas entre as linhas 1,0 

e 128; ..• ... 
Atualmente, apenas duas estrada dao acesso ao Igari 
pé sete Galhos. Uma ~ravés da Fazenda Rondonia {Mã 
dereira INCOMARO) cruzza o Sete Galhos a aproximã 

~ damente 800 metros da sua cabeceira • l por esta e§.t,! 
trada que a citada madereira continua roubando ma-~ 
deira. À outra é a que passa pela Fazenda Vale do,,./ 
Nilo na altura do médio sete Ualhoa.Esta dltima nao 
cruza o citado igarapé; 
A partir da Linha 124 ( quando inicia a Faz. Vale de 
Nilo ) observou-se quebradas ind!g.enas ( no ... interior 
da Rebio. Guaporé) de aproximadamente quatro meses/ 
características de região de caça; 
A região expedicionada é vulnerável a novas investi 
das madereiras e se não for.feito· uma fiscalização/ 
( no período da estiagem) correremos o risco de con~ta - tatarmos novas invaapes. 
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~ ((,.l',f•I ~rtdt•\00 O., I~ 1~t,, •• , (1.. ~1UII..U / '"",.. •..• ~ l, ~ Mlllf't:'.~....... - 
Reserva Biologica Do Guaporé 24 de 1992 

Sr. Assessor: 

Estou encaminhando sete relatórios de expedições realizadas 

durante o período dec29 /05 ~ 21/08/91. Ainda está faltando redi 

gir dois relatórios ( expedição Rolim de f11oura do Guaporé/Pedras/ 
Negras e Expedição Seringal Centro Grande). O fato de em nove me- 

ses termos realizado doze expedições além de fiscaJ.izaçÕes siste~ 

máticas nas oito linhas ao leste da Rebio Guapor~, impossibilitog 

nos na prontidão dos relat6rios, No entanto esta asessoria perma- 

neceu constantemente informada do§ aconteci~entos atrav~s do siste 

ma de rádio comunicação da FUNAI. 

~ 
Nossa equipe tem percebido que esta Assessoria nao tem medi 

do esforços no sentido de nos suprir das condições necessárias pª 

ra um bom desempenho das nossas funções. Neste sentido agradece-/ 

mos todo "corpo" FUNAI pelo reconhecimento do nosso trabalho. 

Para o ano de 1992 a Equipe de Localização dos indios Isolª 

dos da Reserva Biologica do Guapor~, dará prioridade ao trabalho/ 

que nos compete, ou seja: "localização". A parte referente à fis- 
. . ~ 

calização, tentaremps fazer com que o IB.Af.'lA assuma o seu papel./ 
Em termos gerais, estamos planejando dismembrar nossa equípe em 

três, ou seja: 

1- ACAfvl.PAMENTO BASE LINHA 105 

Acampamento aonde se concentrará todas as ati 

vidades. Dois membros da YUNAI acompanhados / 

de dois do IBAMA ( caso os entendime~tos acon, 

teçam a contento ) desencadearão fiscalizaçâe 

ao leste da reserva e dentro do possível de- 

senvolverá ações de localização. Cobrindo deg 

o médio 7 Galhos até Rm.o Colo~ado • 

FUNDAÇÃO NACIONAi.. DO INDIO - FUNM 
CONFERE COM ORIGINAL 

o A 1 A: .... l..i.-1 ... _LQ_ .. , .2.2: .. - 
. ~SSINATURA:~----- 
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2- ACAKl?AMENTO SETE GALHOS 

Neste acampamento será desenvolvido atividades 

de localização cobrindo desde o médiR 7 Galhos 
" 

até o encontro deste com o pi cadão da A. I. Hio 
Branco. Esta equipe poderá ( se p r ec í so ) de.§. 

locar-se até o centro da Rebio. Guaporé ( acam_ 
pamen t o avançado da FUNAI ) • 

3- ACAMPAMENTO PEDRAS NEGRAS 

Este acampamento terá a principal função de d~ 

senvolver atividades de localização ao Sul da/ 

Rebio. Guapo ré. 

Ressalto que, uma vez que a ARE.A INDIG~A MASSACO está incl~ 
, 

ida no plano de demarcação, é urgente iniciarmos uma localização/~ 

mais cautelosa e sem a presença de invasores. A proposta existenee 

da Interdição da Area Indígena Hassaco tem-se mostrado incorreta / 
no que se refere aos limites. Temos constatado vestígios que estão 

fora do limite proposto da interdição. A nível de exemplo, citare- 

mos o seguinte: Em recente conversa com N~lio Hardt ( Filho do Sr. 

Raulino Hardt, com propiedade entre as linhas 90/95 e 142/144) to 

mamos conhecimento de que em 1989 fora localizado vestígios indíg~ 

na ( ca~eças de porcão enfiadas em arvoredos e muito casco de ja- 

buti) no interior da sua p~opiedade, onze quilometros do Igarapé/ 

Consuelo ( sentido leste). 

Aproveito a oportunidade para informa-lo de que achaJtlOS favo- 

ravel a vinda da antropologa Ligia Simonian com financiamento da 
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RELATC,RIO: R /XX X \ j O)/ 9 3,. 
TITULO; Expedição Seringal Centro Grande 

PERIOOO: '~5/o.3 -A os/10/9 l 

PARTICIPANTES: Francisco Carlos Benigno 

Paulo Pereira da,Silva 
INTRODUÇÃO: 

No momento em que estava.mos em Rolim de Vioura do Ouapo= 

r~ ( Expedição Rolim de Moura do Guapor~~Pedras Negras) fomos Ln 

formados, via rádio, que o helicoptero da Operação Amazonia esta 

va à disposição para.um sobrevoo na Reserva Biologica do Guapor~. 

Rapidamente, antecipamos o retorno àa expedição . 

No dia 21/09/91 , partindo de Izidolandia demos início, 

às 10:00 horas, ao sobrevoo com os seguintes integrantes: Antenor 

Vaz e Francisco Carlos Benigno da FUNJU, Sr. Paraguassu ( coorden~ 

dor da Operação Amazonia - IBAliiÀ ) e um policial • Ap6s 30 minutar: 

de voo, localizamos acampamento clandestino no interior da Reserva 

Biologica ( ve'4iocalizaç~o no mapa - Anexo I ). Aterrisarnos no lQ 

cal e constatamos o seguinte: 

- Barraca de Camping ( de Nailon) com dois ocupantes, 

Encon tramas: moto sserra, f'o í ce , enchada, garrafa ter. 
mica (_5 litros), revolver calibre 38, mantimentos, 

roupaajc galão de 20 litros e/ gaso Lí na azul; 

Chegaram no local de avião. Para tal improvisaram pi~ 

ta de pouso, 

Quando indagados , responderam inicialmente que esta~ 

varo alí para marcarem terra ••••• posteriormente afirrnª 

ram que estavam a procura de madeira. Afirmaram tam 

bém que são trabalhadores do Sr. Carlos Petri ( propi 
•.. .•. 

etário do aviao e de uma fazenda em Alto alegre -des- 

trito de Alta floresta Doeste7• 
~ 

No momento achamos oportuno efetivar II flagrante II e para tal r-e cug 

mos sobrevoo at'~ Izidolandia • De lá ü Sr. l?araguasu prosseguiu / 
coro os infratores, afirmando que iria efetivar o flagránte em Ro- 

lím de Moura.Ficamos combinados de no dia seguinte continuarmos o 

i:uNOAÇÂO NACIONAl oo lNOtO. Flffl"1 
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sobrevoo na Reserva Biologica do Guaporé. 
Dia 22/09/91 reiniciamos o sobrevoo ( ver roteiro·no mapa anexo I). 

Constatamos que o seringal Centro Grande estava em atividade, obe 

servamos 05 barracos. No momento em que sobrevoavamos estes bar- 

racps, os seringueiros nos acenaram. Tentamos aterrisar, no en-/ 
N 

tanto nao havia espaço suficiente para tal. 
l 

Observamos fumaça na direção da Serra João Antunes, supomos ser/ 

os indíos que estavam colocando fogo nos. eampos do al tg. da citada 
" 

serra. 

Perguntei ao Sr. Paraguassu aonde havia sido efetivado o/ 

flagranbe das duas pessoas presas no dia anterior, esté me infor- 

mou que kavia sido em Rolim de Moura. Solicitei mais informa~Ões/ 

sobre como tinha sido o acesso dos infratores • Sr. Paraguassu / 

informou-me que os infratmres haviam entrado pela linh~ 95. 
' 

Na expedição Rolim de Moura do Guaporé/ Pedras Negras, fo 
mos informados em Pedras Negras que no Seringal Centro Grande os/ 
indios estavam colocando estrepes e que tinha gente de Alta FloreQ 

~ 
ta apareqendo por la. 

A partir de todos estes dados, achamos prudente montar/ 

expedição com o seguinte .ro t et ro s 

ROTEIRO: Partindo do Igarapé Sete Galhos, através da estrada / 

do "Co r-one.I ", cruzar a Serra da Tartaruga e alcançar ct. 

linha 95 (velha) e atravis desta dirigir-se até a e2 

trada que nos conduz ao acampamento avançado da }'UNAI. 

Neste percurso passariamos pelo local aonde fora fla-/ 

grado· os dois infratores. Antes ( 3 Km ) da pista de / 

pouso da FUN.AI pegar o sentido suL e alcançar a Linha/ 

110 e seguir esta sentido leste. Âp6s 3Km deixa a Linha 

110 e atraves de picada rumar para o 5~1 e após 5 Km/ 

chega-se num afluente do Centro Grande. Seguir este até 

chegar no Barracão 10 de Junho. Ve~ ~Ncio ~ 
FUNDAÇAO NACION.$. DO 11''010 • FUNA1 
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DESENVOLVIMENliO DA EXPEDIÇÃO: 

No dia 25/09/91 partimos do acampamento localizado na linha 105 
com destino ao Lgar-apé Sete Galhos , na divisa da Hiologi ca com a Faz. 
Vale do Nilo. Pernoitamos no citado igarapé e no aia 26/09/91 inicia.RI 

mos caminhada através da estrada que cruza a serra da Tartaruga. No 

p~ da citada serra observamos varadouro indígena bastante usado com/ 

vestígios de aproximadamente quatro meses. Este varadouro circunda a 
1 

cabeça da Tartaruga e vai at~ o acampamento de número 25. Observamos 

tamb~m bastante viados ( galheiro ) coisa que anteriormente não pre 

sençiávarnos. Prosseguimos pela estrada at~ alcanyar a Linha 95 ve-/ 

lha. O sol muito quente e a esvasses de água nos obrigou a parar e pe~ 

noitar ainda na linha 95. Não constata.mos algum vestíeio que não seja 
ingigena. 

Dia 27/09/91 às 6:00 horas iniciamos caminhada e começamos a ver 

muito rastros indígenas/do tempo das aguas. ~s 8:00 horas estavama~/ 

no local aonde fora flagrado as duas pessoas· citadas na introdução. / 

Achamos prudente derramar o galão de gasolina azul que não fora reti 

rado do local, pois os indíos costumam colocar fogo nos campos e uma 
N ~~ 

explosao poderia trazer,problemas.~ ~ Deste ponto em diante/ 

seguimos pela estrada que segue para o acampamento avançado. Observª 

mos muitos estrepes ( feitos de ip~, aroeira e talo de ariouri, este 

~ltimo afiados com dente de cutia )' como também muitos varadouros ba2 

tante usado. Um dos varadouros quase que todo tempo vinha margeando a 

estrada. Tres quilometras antes da pista de pouso da }'U~AI peg81I!os / 

um ,·varadouro que nos leva até a linha 110. Dia vinte e oito andamos o 
tempo todo na linha 110 , dormimos perto de um "oamp í nno " ciue esta li 
nha cruza ( entre o campinho e uma derrubad~ que tem às margens Ge um 
igarapé afluente do Centro Grande) 

Dia 29/09/91 deixamos a linha 116 e pegamos um2 picada ( 150 grau 

Norte) e ap6s 5 Km chegamos num afluente do Igarapé Centro ~rande./ 
' lf!Oi.-Alw\- 

Lo cali zamO S dois varadourós"cruzando esta picada. Um dos varadouros / 

com bastante quebrada tinha a direção Leste-Oeste com um tempo de uso 
de aproximadamente 6 meses. ~s 16:00 horas chegamos numa estrada de/ 

seringa em uso,às margens do I~arap~ Centro Grande. Demoramos a encon 
I - 

trar a estrada mestra. Começou a escurecer, então resolvemos aoam-/ 

·~. par para pernoite • Quando estavamas montando acampamento, localizamos 
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i r,10,Gt(II-'\ 
um acampamento\<( que recebeu o n~mero 38) com característi~as de 

acampamento de transito. Este consistia de duas pa~a~ de aricuri 

recostadas em um arvore4o , formando um tapiri de meia água. O a-/ 

ca.mpamento localizava-ae a 11 metros da margem esquerda do Igarapé 
Centro Grande. Observou-se também uma pinguela feita de, tronco de/ 

açaf com um corrimão feito -de. vara amarrado com cip6. O aç af foi / 

cortado com machado de pedra ou de ferro exageradamente cego. Ob 

servamos algumas quebradas na região. 

Dia 30/09/91 às 7:30, utilizando a pinguela indígena, cruza 
mos o Igarapé Centro Or-ande para sua pargem direita e:. descendo este 
às 10:00 horas chegamos na Colocação Cerejeira. Encontramos o Se 
ringueiro "Bo Lí.vt ano ", Seguimos para a Colocação Pau Mole ( também 

às margens do Centro Grande). Conversamos com os seringueiros Luiz 
Soares e Bernardo. Sr. Luiz nos contou que encontrou neste seringal 

um pote de barro enterrado com as seguintes inscrições: " 10 de Se 

tiembro de 1935. PA ". 

Día 01/10/91 , às 6:00 horas saímos da colocação Pau mol~ e às 

9:30 horas estavamas chegando no Barracão 10 de Junho. Conversamos 

com o gerente do seringal, Sr. Basílio e perguntamos se tinha,parg 

~~ cido ( no seringal) pessoas de Alta Floresta Doeste. Este nos afi~ 
mou que não apareceu alguém. Sobre a pre,JenÇa de índios , Sr nc..sili 
o nos contou que duas pessoas foram estrepadas , o Sr. Bernardo e/ 

o Boliviano. O Sr. Bernardo ao ~escer da canoa estrepou-se no barran 

coe constataram que a cozinha do barraco tinha muitos estrepes de/ 
Aricuri. Os seringueiros confirmam que observam muitos vestígios nos 
seringais, tais como: rastros e quebradas ( do tempo das águas). 

Dia 02/10/91 iniciamos retorno da expedição e para tal realizamos 
outro roteiro. Partimos da Colocação pau Mole através da picada em / 

direção do Barracão 10 de Junho, ap6s 2 Km pegar picada sentido Les 

te. Ap6s 40 minutos de caminhada chegamos na Serra do Taquaral. No 

pé d o aba serra observamos uma região a onde um vendaval derrubou· ba& 
tante árvores. Nesta região foi colocado fogo pois está coberta com/ 

vegetação pioneira de aproximadamente dois anos. Subimos a citada/ 
serra e no seu alto existe um "Lagedo II com uma ár oa de ap ro xí.madamegj 

quinze mil metros quadrados. Em seguida localizamos o taquaral • Es 
ta taquara é conhecida pelo nome de "a.camad juva ", €; de boa qualidade 

e de tamanho suficiente para os isolados confeccionarem suas flechas 
de mais de três metros. 

Dias 03 e Ó4/10/91 realizamos retorno ( usando o mesmo roteiro/ 
que fizemos na expedição II Serra do Taquaral e Serra do Co Lo r-a.do " em 

11"~\0. f\.l~ 
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Novembro de 1990 - ver relat6rio XXIV ). Ressaltamos que às margens 
do Rio Massa~o observamos vestígios indígenas ( ver locaiiz~ão / 

mapa anexo). 

Dia 05/10/91 , às 16:00 horas estavamos chegando no acampa-/ 

mento da linhan 105, âp6s ter andado ( entre ir e voltar) 170 Km. 

CONCLUSÃO: 

Com relação aos INFRATORES citados na introdução s6 po 

demos concluir que estes chegaram no local, atrav~s de 

aeronave, pois não constatamos algum vestígio na estra 
da do coronel ou linha 95. 

X Parece-nos estranhos :s informações fornecidas pelo / 

coordenador da operaçao amazonia ( Sr. Paraguassu) / 

pois não constatamos o flagrante em nenhuma das delegª 
cias de : Alta :E'loresta Doeste, Rlblim de Moura e San ta . ~ ,, 
Luzia. 

Em conversa com o Superintendente do Ibama ( Sr. Ha.mil 
ton Casaro) ficou evidenciado o seu desconhectmento / 

sobre o caso. Este ao ver o VT do flagrant.e, não soube 

informar o destino do matertal apreendido. 
Alguma coisa estranha no AR. 

.... Com relação aos INDIOS ISOLADOS, observamos vestígios/ 

em toda região expedicionada. Na região do Igarapé Cen 

tro Grande e do acampamento avançado da FUNAI, os índi 

os estão constantemente usando. 
Preocupa-nos a Região do Centro Grande, pois ouvimos/ 

comentários de que o seringalista pretende explorar ma 
deirà ( cerejeira). 
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RELAT0RIO : R/ XXXII / 02 / 92 
TITULO: Expedição Rolim de Moura do Guapor~ / Pedras Negras 

. PERIOOO: 1.0 a 17 de Setempro de 1991 
PARTICIPANTES: Antenor Vaz 

Francisco Carlos Benigno 
Evamdro Santiago 
Ricardo 

I:NTRODUOlO: 

Tendo em-vista o companheiro Ricardo ter confeeoio 

nado um relat6rio, achei desnecessário fazer outro. Portanto estou/ 

encaminhando o relatório do ~cardo. 
Gostária apenas de ressaltar que o seringalista / 

11Hamil tinho" ( do Se'ringal Centro Grande ) _prestou-nos um depoimen 
to ( gravado em VT) acusando o Sr. Ambrosio Paes de Azevedo de na/ 
d~cada de 70 ter org~i~ado e patrocinado uma expedição para o Rio 

Baãa Rica, na direção do Barracão São Domingos, cuja finalidade/ 

foi ataca~ um grupo indígena. Posteriormente o filho do Sr. Ambro- 

aio confidenciou-me eat~ mesmo caso. Tendo em vista o caso ainda / 

encontrar-se "nevuloso" , acho prudente conseguirmos mais informa-/ 
N N "" / çoes de modo que nao ocorramos em acuaaçoes pouco fundamentadas. 

Neste sentido, tentarei arrolar mais dados sobre o caso citado ant~ 

riormente, para depois redigir relat6rio, aube tancí.o ao , podendo a 

partir dai tomarmos as medidas cabíveis 

Estou amex~do mapa com o roteiro da expedição. 

Sem mais pelo momento: 

·uNOAÇAO NACIONAi. 00 INOIO • FUNAI 
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- Relat6rio da expedição da Equipe de Localização de !ndios Isola 
dos da FUNAI acampada junto à Resr.rva Biológica do Guaporé. 

locais: Localidades de Rolim de MOura do Guaporé e Pedras Negras. 
AlRbas jwito à margem do Rio Gua.poré. 

Período: 10 a 17 de setembro de 1991. 

Participantes: Antenor, Carlinhos, Evandro e Ricardo. 

Cbjetivos: 1) Averiguar poasobilidade de retirada de madeira da 
Reserva Biológica do Guuporé na época das águas atra-~ 
vés do Rio Guaporé. 2) Obter junto aos habitantes de 
Rolim de Jl.!oura do Guaporé e Pedras Negr~ in:form.açõea 
sobre o gru:po ind:!gena isolado que está·.dentro da re 
serva biológica e dados sua história recente. 

I - Introdução 

1.1 - ~efinição de reserva biológica 

Reelr.t'Va biológica é definida como "áreas que :possuem ecossis 
temas importantes, ou. características, ou espécies de flora e fauna. 
de importâ.noia cient:Í::fica nacional. ( ••• ) l1'req~ntemente contém eoos 
aistemás ou comunidades frágeis, áreas de importante diversidade 
biológica ou geológica, ou seja, de pa.rticuJ.ar importância. para a 
.preservaçao de recursos genéticos.( ••• ) Deve-se garantir que o pro 
cesso natural faÍ se desenvolva. ::iem inter:t'erência direta. do ser hu 
mano ( •••. ) 11• 

1.2 - A reserva biológica do Guaporé 

Já no ano de 1978 através de um convênio assinado pela SUDECO 
( Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e IBDF( Ins 
tituto BrasiJ.eiro de :Jeaenvolvimento . .Florestal) uma equipe de téc 
nicos das duas inatituiçõea realizou uma expedição na área e propôs 
~ue se criassen um Parque Nacional e uma Reserva Biológica. A Reser 
va .13io~Ógica do Gua:poré foi cri&du pelo Decreto I'residenoial n2 87. 
587 de. 20 de s e temcz-o 'de 1982 pe Lo então presidente da república 
João Figueiredo. A sua criaçao a reserva ficou sob responsabilidade 
do I:-8.J.t·, hoje extinto. Ela abrange uma área de a:proxinu:1.damente seis 
centos mil hectares fazendo li.mi te con os mmioÍpios de Alta :B'lo 
res~a d'Oeste e Costa Marques. 

i'., ação de madereiros, l;osseiros e grileiros tornou-se intensa. 
a partir da. década de 80. J;. invasão e ue.s tz-uã ção foi incentivada e 
acorbetu.da por forças -polÍticus que tinham interesseis econômicos e 
;_ olíticos na região. Além da a.çâo de madereiros, posseiros e gri 
leiros a.entro du reserva tea que ser lar11brada a criação do distrito 
de I aí do Lândãa , pelo então prefeito de Al tu l•'lorest.:.. d' Oeste, Izi 
doro :jtedille, dono ·de fé;.zend,~s na região. l~ sede do distrito :toi 
co nt r-ufda a c..:-·rca de l km do Isarapé Oonaue Lo , que é a divisa da 
z-e e e r-va segundo o de cr-et o. de cr í.ução da meema , Foi criada uma con 
f'ue ão ao ore q.,al s~ria a ve.cdadeirt1. diviS~L da reserva. I'udo 00111 o 
i rrt: . .ü to de criL·.:i;- uu1 con.i>J.:i. to social a fim ~8 rJNAfl'l)Osoar das terrae 
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e madeira.e pertencentes u reserva • 

. .ntire os dia8 25 ue outubro e 03 de novembro de 1989 foi rea 
liz ~d<:;. por :D.E:!ll.bros da Equi:pe de localização de tndiios Isolados da 
.F'._~k~I, II3D:.'.iA, IEF e Companhia Floresta1 de Al;ta Floresta d •oeste u- 
ma o:pera.ção de11tro da reserva e arredores. Esta ol)eração :f'oi a mais X 
enérgica realizada na reserva biológica do Gua:poré. Madereiros e 
.• c as e Lr'oe tiveram material apreundido e multados. Ji op~a.çâ'.o foi 1m 
port0.11 te pois é<.té uque Le raoicenuo não havia sido realizada uma ope 
r~çâo de maior porte que fizesse cum~rir a lei. A impunidade ·fez 
e o.n que a. si:tu~ção se agravasse cada vez mais. De 1989 p~á os 
:.:os,3eiros e madereiros foram retira.dos de dentro da reserva. Porém 
~stes corrt í.nuarn de olho na. reserva pois há, por exemplo, madeira em 
e EJ; l i:.n~.:.dt:Ls dentro da reserva •.. 'i.lém do maia as dúvidas quanto a.oa re 
ais l~~itas da reserva não estão totaJ.!Jl.ente esclarecidas. 

e r~sultado de todo o jogo sujo comandado J.)or J.)OlÍticos e co 
roado co •. \a omissão e cumplicidade doa Órgãos respor~sáveie ;pela vigi- 
1ânci1:.. e oonae.rvaçâc da reserva são, prinoi1>i:ümente, oa aeguintes: ~ 
Um.0. grande parte da res,...erva teve sua cobertura vegetal natural al- 
t er:.1.da por derrubadas, queimadas, e s trada.s, corte de madeira t etc ••• 
E~ segundo lu~r o grupo de Índios isolados teve/tem sua integridade 
física e cultural ameaçadas. Vêm resistindo através de fugas e oolo 
cação de estrepes. ·Já puderam sentir um pouquinho o que é o nosso 
mundo civilizado. 

1 
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Saí.mos do acampamento localizado na linha 105, já dentro d.are 
Gerva, no diu 10 de setembro pela manhã. Fomos até Izidolândia e de 
_;_á seguL.1os· u·té a rasenda de Izidoro Stedille. Atravessamos então a 
f~zenda em direção ao rio Colora~o que faz a divisa da fazenda de I 
zidoro com um.a área de terras devolutas pertencente ao !NORA.. Atra 
vessando a área chega.mos à fundiáriu a.a fazenda aão José dos Ururo 
ses. Ali encorrcz-arnca uma derruba.da sobre a. estrada, TrabaJ.hamos to 
da a tarde p~ra conseguir liberar a estrada e se não fosse a chegada 
de dois fur~cionários da faze11da que nos ajudaram, teríamos temi na 
do ape naa no outro dia. Esta no í.be donnim.os na sede da fazenda. TÍ 
nhamcs conosco um motor, mas não um barco para poder descer o rio 
Guaporé. 

No outro dit, partimos para a fazenda La Fortuna de onde foi pas 
u ado um r,Ídio .iura a fazenda Aliança. ( as duas pertencem ao Grupo ca 
mar go =iorre.sl: .::,\er~mtando sobre a posai bilida.de de nos conaeguaz-em 
\JJ'l barco •. :::iescc::.11os com o toyota até o retiro Bela. Vista, na margem do 
rio :,lequéns, onde uma canoa da fazenda l'i.lia.nça. veio nos buscar. Con 
:::iegu.imof:l uma Lancha , dorm:i.mos na sede da fazenda e no outro d.ia par 
tirnos pura :.:~o:i.irn de :doura do Guaporé. Passam.os o dia 12/09 em Rolim 
quando for:.~m .i:'ei t.j,s entrevistas. No dia seguinte descemos o rio Gua. 
poré e:.r1 direção u 1- e dr-as 1';eg:ras. l' ezmane cc.aoe três dias em Pedras Ne 
gr,.1s. Cnste tC,.!,,filbém toru.:u 1'ei tas ent.reviatus. Lá 1'iol:l.mos aabendo ~te o 
I.D .. :_.,:..:.aolici·~avci, a presenç'-2. do .hnte~or pí;~ra f'azer uw. sobrevôo ue heli- 



cóptero sobre a reserva. Isto viria a calhar. Pois ficamos sabendo 
que um seririb'1.leiro havia se estrepado havia. algum tempo. Além do fa 
to de ~ue segur1do eles havia chegado alguns homens ao·seringal do 
Centro Grande ( que está dentro da reserva) vindos de Alta Floresta. 'tz 
O que foi um o.:~lerta sobre a, poasibilidude do roubo de madeiras. Dia 
16/0:.J aubtznoc o rio Guaporé em direção a Rolim de M.oura do Gua.poré 
onc.le passamos a noite. No J:'etorno fizemos o mesmo caminho e no dia 
l 7/o9 à tarde ~.á estávan1os de vol't;a ao acampamento • .Ainda permaneci 
dois dii..s no acampamene o com a equipe antes de .retorna.[0 ~oi9~, 

p.mt,A'ÇAO 'NA.CI~~ ORlGlNt\L 

2 r- ~, - CONFERE q 2, 
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t um pOUCO difÍcil para mãm relatar tfSlti_~e·r~Oitipre·ef.nfi···d;~· ~~tre 

Vistas e int·onnações coletadas a respeito do grupo indÍgena isolado 
e seu relacioná.I!lento com seringueiros e popuJ.ação da margem do rio 
Guaporé. Neste sentido creio que o melhor seria termos feito o reia 
tório era conjunt o , Creio que não me cabe colaborar com informações 
visto que estus estão gruvG<.dt:.s. L{esmo asai.lã quero fazer algumas ob- 
0 ervaçõe.s. 

A·trüvés das entrevistas em Rolim de lY~oura do G aporé ficou o1a 
ro :iue mui tas pessoas tem ccnne cãmenro da existênc1a de um grupo de 
"L.dios brabos11• Há mud.üas llis·cória.s e · estórias. À vários anos pes- 
s o, .. s ,jÚ tem co nhe ciemnt o de sua existência. (; gr-upo parece ter um 
t re ço característico que o -tom:... irwon:f'unJ.Ível, ou seja, o té:imanho 
Je seu arco e flecha. O gTupo desenvolve um.a forma Ctü'iosa de resis 
tência: Não parte pa.:t-a ~ luta ar.ma.da, mas também não se entrega., não.,, 
e e upz-e serit a para o contato •. CGloca.m estrepes como sinal de adver- "< 

tênciu de que seu território está sendo invadido. Talvez não seja um 
6Tupo muito u'l'llerreiro, ao con·brário de outros. Dá a impressão de já 
terem passado por uma ex~eriência bastante negativa. 

Segun.do inf'ormaç~ões obtidas em Pedras Negras tudo indica que es 
tie grupo foi violenta.mente anacado a a mando de um eeringalista. A 
his tpria do índio que 1üeot... na trampa para pegar gato; , do barracão 
de m.erca,lorias que foi Lnoenda.ado e da chacina e queima. da maloca a 
mand~ de seringalista. Há muitas questões a esclarecer, mas o fato de 
haverem pes.;.oas dire·t;amente envc.rví.daa no acontecido ainda vivas di 
ficult~ a reconstituição dos fatos, pois há muitos interesses em. jogo. 

· .ed í.dae devera ser tomad&s cora urgência. O trabalho de .fiscaliza~ 
;ão na reserva está sendo .feito pela equipe da FUlUi.I, porém isto não 
é obrig~ç~o sua. Isto é dever do I:&U!A. Para segurança. da área deve 
ria ser instalado um posto do IEl1.MA junto à reserva. A fim de que 
fosse feita waa fiscalização permanehte. Os danos à flora e fauna já 
são enormes. Os danos ao gruvo.indÍgene isolado ta.m.bém o são. Encur 
ralados, . pressionados durante ·todo este. tempo, com certeza seu modo 
natural .d.e vida já teve 9.ue ser modificado .Para. poderem sobreviver. 
Neste sentido creio q,ue o trl:l.balho da equi:pe já está prejudicado. Pes 
quisu biológica em uma reserva que já teve seu curso natural de vida 
bus t antie altera.do pelo ser humano e pesquisa sobre o modo de vida e 
concepção de mundo de um ~1>0 constantem.ente ~eaçados serão possí 
veis? cuuro j.r-o b.Lema é/são o/oa l:lenringa.1/ais dentro da área da. reser 
va , Há u poti ao b í.La dude d.e ~1ue ut1rin2,'"Uliotu t enha vendido uma área, a 
10.vvrt, ~ T'-~ o o,'12-..~J<I., \)~ p,A. ~~"'"' f'1 iq. ~i"""'~ ..•.• 
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São três questões a serem resolvidas. Pensando no que seria 
melhor para o trabalho d.a equipe creio que deveria, a ~artir da á 
ree:·~ onde os Índios vivem, ser demarcada uma área indígena. A equi 
pe teria que cobrir uma área bem menor e deixaria de cumprir tarefas 
que competem a. outro órgão. J?orém no momento esta atitude poderia 
ser ~aléfica. ~oliticamente não seria viável pois dividiria forças 
num momento em que nada está garantido. 'E além do mais a intergri 
dade :fÍsict~ e cultura do grupo indÍge:na não estaria assegurada. É 
necessário que se se faça :pressão por parte da sociedade civil sobre X o IBA1'r'...A a fim de ,que e.ste venha a cwnprir seu papel •. Mas também 
devem.os lemb~ar que a demarcação de um.a área ind{gena no futuro é 
algo indiscutível. 

No mais quero agradecer pela o~ortunid~de que me foi dada. Pe 
lo convívio, s.-elo conhecimento, pela expez-âeno í.a , Foi bom saber que 
na li'lT:UI há pessoas realmente comprometidas. 

O 11pastor João11 agradece, 
NNOAÇÃO 'Nl>lCI~ 00 lNOtO • f'dtlA• 
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Paulo Pereira da Silva 
O.BJE'l'I VO: 

Com o início da estiagem, várias informações ~os davam con 

ta de possíveis invasões nos lados Nordeste e Norte da R~ 1 

serva Bioiogica do Guaporé. Para averiguar a procedência 

~ - de tais informaÇoes, planejamos duas esxpediçoes nas regi 
.., .., 
oes em questao. 

INTRODUÇÃO: 

Apesar de insistentes solicitações à Superintendência do 
, 

!BANA em Rondorrí a, esta ·mão toma as providências cabíveis 

frente às denuncias de invasão na Reserva Biologica do Gu~ 
por~. Pór esta razão , a Equipe Frente Contato Guaporé v~ .. 
se obrigaqa a desencadear atividades fiscalizadoras na R~ 

bio. Guapor~, tendo em vista a proteção do grupo indígena 

não contactado que habita o seu interior. 

A primeira equipe composta por: Fr(!Ilcisco e. nenigno·,José 

Pereira Junior e· Paulo Pereira da Silva, partindo da Ctibe 

ceira do Igarap~ Sete Galhos, desceria este e com uma pr~ 

visão de 05 dias de caminhada, alcançaria o acampamento da 

FUN.A.I às margens do m~dio Sete Galhos. Neste local a segun 

da equipe, composta por: Antenor Vaz, Altair Algayer e 

Nélio Hardt, juntar-se~ia à primeira e daí continuaria de~ 

cendo o citado igarapé. 
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No dia 22 de Maio de 1992 saimos ( -Antenor, A1 tair Eran 

cisco, Junior, N~lio, Paulo Pereira e Paulo Pavão) do 

do nosso acampamento base ( linha 105) com destino às cabeceiras dos/ 

Igarapés Consuelo e Sete Galhos. Pa ra tal, utilizando a viatura nos di 
rigimos at~ a Fazenda Rondonia ( Madereira INCúMAID·). A viatura s6 con 

seguiu chegar 02 Km antes do Igarap6 Sete Galhos, devido a estrada não 

oferecer condições de tráfego. Daí a viatura retornou com Antenor e / 

Paulo Pavão, ao acampamento base. O restante da Equipe, ao chegar no 1 
garapé Sete Galhos dividiu-se em duas. Uma composta por .Altair e N~lio 

( Equipe Cons1ilelo) e outra composta por : F'rancã.sco , Junior e l:'eulo 1'~ 

reira ( Equipe Sete Galhos). A Equipe Consuelo dirigiu-se para a cab~ 

ceira do Ig. Consuelo, descendo este at~ a linha 100. Desta seguiram/ 
• 

para a estrada que vai para IZldolandiat chegando no acampamento base 

no dia 24 de !··iaio de 1992 sem constatar alguma anormalidade. A Equipe/ 
Sete Galhos iniciou expedição descendo o Ig. Sete Ua1hos, com uma pre- 

visão de 05 dias até o acampamento às margens do citado Igarap~. Tran~ 

creveremos, _a seguir, as anotações feitas pelo servidor Francisco Car 

los Benigno. 

11 No dia 22/05/92 às 6: 30 horas nos deslocamos do a campamej; 

to com destino à r'azenda INCOMA.RO • .ls 11:30 horas chegamos às margens/ 
do Igarap~ Sete'Galhps. Descendo este passamos por 06 igarapés aflue~ 

tes do Sete ~alhos. Ó sexto, afluente do lado esquerdo, ~ bem grande. 

Hoje foi um dia bom. Paramos para pernoitar às 17:00 horas. 

Dia 23/05/92. Prosseguimos viagem'às 6:30 horas. )is sete~ 

horas começou um 'tor6t. S6 foi parar às 13:40 horas • .Ao meio dia parâ 

mos para comer ( numa capoeira de aproximadamente cinco anos). ls quin 
, 

ze horas paramos para acampar pois estavamos muito molhados e a região 

~ s6 'pirambenra'. Quando estavamas comendo (12:60)mpassou um avião / 
bastante baixo, vindo da Biologica. 

Dia 24/05/92. Frosseguimos viagem às 6:30 horas. Saimos be1 

rando o Igarapé na sua ' margem direita, logo chegamos no bar?"il 
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co 'RF'. fegamos um carreador que passava por cima do pasto- ~rossegui 

mos o mesmo. ü carreador era ~este-Oeste. Deixamos o mesmo às 13:30 hr 
e hs 14:00 hrs chegamos no lg. Sete Galhos. ~aramos para acámpar hs 

15:45 hrs. , estávamos muito molhado. O Junior pegou um surubim. 
Dia 25/05/92. Seguimos viagem às 6:30 hrs. 2e6amos a mar 

gem direita, andamos a maioria do tempo beirando o serradâo. ~aramos/ 

púra comer hs 12:20 na beira da serra. ~e lá avisté:.t.hlos Uhl~ serra senti 
do Norte. Aóhamo s que ara uma das serras que agente a.cista da .fazenda/ 
Vé:i.le do Nilo. Depois do almoço, vimos um taquaral ( t aquaz-a boa , com- 
pridae grossa) beirando o serradão • .i:,·.atamo~urffi3.is -1 acua •. Pa.r-aano s pu.rél./ 

,.~A:O '111ACIONM. DO INOIO • FONN 
CONFERE COM O.lU(HNAL 

o Ar A: .•. J~·:L . .1 __ !._/QG\_, q L- 
Di ~ 26/05/9'2. • Po í, um dia norm~~NAf~'M6-s s~~fà na àiPoi tu 

do Lga rapé , saimos hs 7:00 horas e ~s l:::S:00 saamo s ern1um acampamento , 

acampar às 16:30. 

pa.ra ser mais preci~o, UlJl tapi:t:i dos indios isolados, ruuito antigo ta;b_ 
vez um ano ou mais. ü Igarapé nessa épocú est~ muito alagado e isso / 

não é bom • Pa r-amo s para acampar ~s 16: 2)0 hrs. 
Dia 27/05/92 • BaimÓs às 6: 30 horas. Andc11,1os ba at an t e na 

margem direi ta do igaré:Lpé e pe rcebeao a que o mesmo esta mui to cheio, / 

mui ta lagcna • Pa ramo s pa ra comer às 12:00 hr s , Assiw Q_Ue sa í mo s do é;.:,Cª!!! 

pamant,o ( na. pa r-t s da méJ.nhâm) eséutamos um latido que parecia de cacho r 

ro • ~ens~vamos que era os lndios. 

Dia 2'1:3/05/92. :.,airnos às 6: 3Q hr-s , 1~ uia t a ficou limpa, cou 
de andar, às 11: 30 ho ru s pa ramo s p8.ra a.Lmo ça r no encontro de um igi;J.ra 
pé afluenté de 8ete 1;clhos • .l:'rosseguimos, chegamos no acampamen Lo aon 
de estava o peeoal noa eape rando • .C:ra 13:00 hr-s quando chegatao s , 11 

UB~.t:1NAÇÜ.c;S: O acampamento indígena lo cul.í, zado recebeu o número 39. i.§. 

te localiza-se na margem direi tu do ll:;arapé ;;;ete l;a.11los , 

fora do limite da Reserva .rliologica do Guaporé, no inter:!:_ 

or da Fazenda Vale do ~ilo. Ver localiza~Üo m~p~ anexo • 
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e quí, p e , purti!/do do ucampame nt o bli_ 

se iniciou expedição utilizando a viatura. Ha. linha 70 , nos d i r i g.í.mo s 

até a linha 122 e mantivemos contato com o sr-, Juca, pro_pietário de urn 

lote ( nas citudi:l.s linhas que divisa com a Area In~gena Rio .Br;...nco) • 

.c:ste 110s -í nf'o rmou que fora procurado pelas lideranc;as indíge11as ela ~r.ê. 

a Indégen~ Hio J3ré.J.nco com o objetivo de obter autori za~ao pa ra escoar/ 

madeira pelo seu lote. Afirmou ainda que está ouvindo barulho de máqui 

na área .Lua.í5ena fü.o ... ffanco. Seguimos entb.o p ar a o lo te vi s.í nno elo or . 

e uca • .1:,ste pertence ao ;jr • .i.~elson uar condes (. conne c í uo por .t'olaco) si_ 

t uado na J.Jilü1a 124 com Lí nna 70. ,t:;ste tir nos informou que o madereiro 

de ~anta ~uzia LJo Ueste conhecido por '~ernw.abuco' em comum acordo com 

as Li.d e r-an ça.a indígenas j~ derrubaram iaade í.r-a e s_ue Ü.eíltro ae à.ois o í a; 

iniciaram a e aco agemo Conversamos com o dr. 1~elson , alertando-o das i 
implicayÕes legais caso este permita a escoagem por sua propiedade. 

l.~este mesmo dia nos d.aál.o camo s ( através da Li nna 126 j para a .r az enda 

Vale do Nilo se6uindo para o 0ete ~alhos. uevido a estrada continuar/ 

alagada, deixamos a viatura 11 Km antes do 16arapé ~ete ~alhos ( numa 

casa de seringueiro aoandonada ). 

'JJia 27/0';/92 , às 7:00 saímos da casa do ae r-í ngue í r-o com ctesti 

no ao acampamento do se t e '-ialhos. itlguns trechos da e s t r-aoa enco n t r-avg 

se bastante alagada e SOO metros antes do Igarapé Consuelo estava oas 

tante alagada, devido as chuvas ( principalmente nas cabeceiras; de/ 

dias anterior. U ~r. Altair JUgayer, na tentativa de localizar um me- 

lhor local para cruzarmos o tgarapé, encontrou uma árvore cída a onde/ 

os indios isolados contruirat11 um corrimão hâ 05 metros do nosso acam~~ 

menta. Para a confec~ão da citada pinguela, utilizaram cipós e troncos 

de arvoredos cortados nas imedia~Ões do acampamento ~ localizamos 04 

troncos com cortes caracteristicos, dos indios isoludos )~ ~ercebemos / 

também que os citados indios vieram atr~vps da estrada que da acesso/ 



à Serra da ·.rartaruga. 

Dia 2'd/05/92, pela manhã nos dividimos pa ra dar urna 2.1,nu.ada./. 

nas imediações do ucamapamento. Altair desceu o jete ~á.lhos e trouxe/ 

é N - um jacu. l~ lio sebuiu era direçao da serra da 'féi.rtaru5a e nao contatou 

algo de anormal • .Antenor subiu o igarapé e localizou local a onde os 

índios coletaram mel. Utilizá.ndo isca do jacu , coneegui mo s pe acar- al 

guns peixes. ~uando estavamos almoçando a equipe Consuelo chegou • .&nt~ 

nor e ~aulo foram verificar os vestígios da pinguela e no lacio direito 

do lgardpé jte ~alhos, encontrou 'quebradas' que rumou para a juquira/ 

em dire(}ão da casa ( de pescaria ) do C:oronêl • 

uí,a 29/05/92 , f'omo s c::.té a v.i.a t ur-a _pe6~r mantir.aeutos 1Jara / 

continuarmos descendo o .::>ete Ualhos e expedicionar p e.La re6ião ela. der 
ra da I'ar t ar-uga., 'rendo em vista a necessidade de t r-an sma t í.rrao s rádio-/ . 
gr'ama pura o 1)11-B.sb, Anteno r e PauLc l'ereira permaneceram na viatura 

( a onde pernoitaram_) enquanto o restante da equipe voltarhm par4 o~ 

cumpamen t o , Na ida para a viatura, o Sr • Paul,o Pe rez í ra da .:Jil va encog 

trou um 'estrepe' ( de Aroiera, feitos com facão e afiados com dente 
de cotia) há 1 Km. da mergem direita do lgarapé clete Galhos ( 500 mts 

, 
da estrada que da acesso à casa de pescaria do Coronel, interior da .!!'.§: 

zenda Vale do .1:ülo}. U estrepe estava com é1. ponta quebrada e encontra- 

mas esta fincada no solado da bota do sr , 1~élio .Hardt • .Avaliéilllos que / 

este·_estrepe havia sido colocado há aproximadamente 05 meses • 

Dí.a 30/05/92 quando estavamas retornando p ar-a o a.:;am.parnento/ 

no mesmo local a onde havia sido localizado Q estrepe, encontramos mais 

seis ( 06) e pr6ximo deste local um 'pau' medindo 1.10 metros com COK . . 
te de facão, cracterístico dos indios-isoíados. dupomos que estes ou- 

tilizam para defesa. Chegamos no aeampament.o por vrblta das 11:00 horas 

e o pessoal já havia partido , descendo o Sete Galhos. u objetivo des 
sa descida era averiguar as divisas da Rebio , A.l. H.io Brunco e a }'a 

zenda Vale do Nilo, pois temos informaçQes de que as duas serrarias que 

funcionam no interior desta fazenda pretendem retirar madeira da A.I. 

Rio Branco e atravás desta adentrar na Reserva Biologica do Guaporé. 
X 
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Começou a 'soprar'um vento Sul e logo em seguida chegou um~ friagem. 

Dia 31/05/92. A friagem continua, por~m bem 'fraca'. Antenor 

e Paulo, resolveram subir o Sete Galhos, para ver se conseguia.mos en-/ 

contrar vestígios, tentando associa-los aos da 1pinguela' e assim ter 

uma noção melhor da perambulaçãp dos indios isolados. Nada encontramos. 

Dia 01/06/92. Saimos às 7:00 horas, do acampamento, com dest1 

no à Serra da Tartaruga. Nosso.objetivo era averiguar vestígios indÍrui 

nas, uma vez que concluimos que estes havia vindo ~:e,Aõ''Ã§Cilês,\L à~r~>'~J<ei FUNA' 
CONFERE COM ORlUlNAl::- 

t az-f amo s para visitar o acampamento de nüme ro 24. DATA: •.. J:f..._.1 .. L.9-.--"{;-::-·-··'j_L __ 
, 6.SSINATURA: ·----.-.-A)\..8-------- 

ls 9:00 horas chegamos no Lga rapé do Pouso ( 01 Km. antes da ~erra ) er: 

observamos, apenas, um rastro. Deixamos nossas coisas no acampamento 

do Ig. do Pouso e continuamos em dire9ão da serra. Obse;vamos que ova 

radouro indígena havia sido usado e em seguida encontramos uma árvore/ 

derrubada com machadó a onde coletaram mel há aproximadamente 04 meses. 

Ao longo do varadouro encontramos palhas de tucum e uma bocaiuva cortª 

da. 8eguindo no varadoúro, ao cruzarmos a serra ( no 'pescoço da ~ar 

taruga) o varadouro seguia contornando-a no sentido oeste ( contornan- 

do a cabeça). O varadouro com características de ter sido bastante u 

sado no período das chuvas apresentava outros vétígios, tais como, fo~ 

lhas de pacova (ou embauba) jogadas ( utilizadas para 'amparar' o sol/ 

quando andam), arvoredos bastante 'pinicados' com faeão e beirando a/ 

mata um pequeno acampamento contruido com palha~-e capim. do campo emci- 

ma de um lagedo. Acreditamos que se trata de um acampamento infantil. 

Há 10 metros deste, adentrando na mata, enconiramos um acampamento im 

dígena ( recebendo o número 40) com as seguintes caracteristicas: 

- Aproximadamente 05 meses que fora contruido; 

- Há um mes que fora abandonado; 

- Acampamento ·com 08 tapiris; 

Utilizaram facão e machado de ferro; 
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Este é o acampamento com maior número de tapiris já 

localizado; 

Os tapiris acompanham um formato de circulo com 11 / 

metros de diametro; 

I'ii.ui to resíduo alimentar de jabuti e em menor quant;i.. - 

dade de: jacaré, caracol e coco de aricuri; 

Enfiado nas palhas dos tapiris, encontramos um ma- 

ço de penas ( mutum e cig~a) e tres pedaços de / 

flechas ( uma com pena); 

Uma .. •panela~ feita de catemba de açaf ; . 
Dois 1paneiros' de confecção improvisada, feitos / 

com palha de palmeira, utilizados para transportar/ 

câça e 
FUNDAÇÃO NPICIONAl DO INOIO • FUNAI 

cacs tCON.FEJE COM ORIGlNAl. º: T A:~~-tr.. . .1 .I.~---~-··-' ..!L~- 
"ss,NATURA: 1:~.:J.... _ 

oito fogos distribuídos em 

Seguindo o varadouro que parte do acampamento e segue para um pequeno / 

igarapé que nasce na serra, logo chegamos no campo. O varadouro pross~ 

gue para logo dividir-se em dois. Um continua contornando a cabe~a da/ 

tartaruga e dá acesso ao acampamento número 24 e dai segue no sentido/ 

do poente. O outro segue em direção 8ul e ao percorre-lo constatou-se/ 

que os indíos o utilizaram quando abandonaram o acampamento de número/ 

quarenta. Mui tos rastros ( crianças , adultos ••• de vários tamanhos ) 
indicam terem ido em busca da linha 95 velha. 

O acampamento de número 24 continua com 01 tapiri ( refeito improvisa 

damente, tal qual quando localizado ~m 14/09/89) • Continuam usando- 

o para fazer estrepes. Pouco. resíduo de jaboti e uma cabeça de tamán_ 

duá. Fogo recente. O·varadouro que chega nesse acampamento, segue para 

o poente. Andamos nele at~ 15:00 horas·. ·Decidimos abandonar o vara-/ 

douro indígena e alcançar a estrada para chegar no Ig. do .l:'ouso. l'lão / 

tínhamos dado conta que nos afastamos muito ••••••• cjegê:úll.os no pouso / 
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~SSINATURA: ••• 

por volta das 19:000 hrs. U dia todo foi com uma friagem gostosa de se 

andar no campo. Decidimos de não contornar a serra ( pela sua trasei- ~ 

ra conforme tínhamos pensado. Para arnanhãm planejamos o seguinte: 

Dia 02/06/92. Continuamos seguindo o varadora que largamos/ 

ontem à tardinha. Oito horas e a friagem continua fraca •••.• andando o ·~ 

tempo todo por campo ( onde fora atiçado fogo - no final da estiagem/ 

passada). Ap6s cinco quilometras, entrando numa matinha, encontramos 

um local a onde foi feito um acampamento antigo. Toda estrutura caída, 

s6 com r-e sf duo de jaboti. Adentrando na mata ( pelo varadouro ) há 100 

metros um acampamento com tres tapiris ( com estrutur~ para cinco ) 

feitos de palha de aricuri ( e pacovão) utilizando machado e facão. Já 

boti , macaco, jacar~ e mel .Receberam os n~ 41 e 42 respectiva.mente. 

Voltando pelo varadouro, ao sair da matinha, encontramos outro vatado~ 

ro ( à direita). Tres quilometros ap6, proximo do mel da figueira / 

( 20 metros) encontramos outro acampamento dentro de uma mata (43). 
Com quatro tapiris feitos de palha de aricuri e pacoyâp, utilizando mª 

chado de ferro e facão. Neste acampamento encontra.mos pouco resíduo de 

j aboti. Seguindo o varadouro dentro da mata, a\é chegar na sai da da m,ak 

com um cerrado, encontramos quatro árvores derrubadas a onde coletaram 

mel. Ao sair no cerrado, o varadouro continua, chegando na mata ( regi~ 

ão de nascentes com incidencia de Burutis ). Beirando esta mata encon 

tramos uma árvore muito grande ( Cedro Mara) derrubada com machado de 

ferro, a onde coletaram mel. Entra.mos na mata, na tentativa de locali- 

zar o acampamento número 26 · •••••. noentanto já era 15:00 horas e resol 

vemos retornar. Dentro da mata, às margens de um pequeno igarapé encon 

tramos resíduo de 'cera de mal'. ~s s:40 chegamos no Igarapé do Pouso. 

Dia 03/06/92. Chegamos no acampamento do Ste Galhos por vol 

ta das 9:300 horas. O pessoal,já tinha chegado na noite anterior. Não 

conseguiram localizar o picadão da A.I. Rio Branco. Andaram dois dias 
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e meio descendo o aete Galhos. Iniciaram retorno no primeiro dia e meia 

Devido a ragião se encontrar bastante alagadat em alguns trechos tive- 

ram que se afastar do igarape e portanto devem ter passado do picadão. 

Encontraram perto da pascana, duas colocações. Uma com seis esteios e 

os 'barrotes'do assoalho de 'Arariquara'. Deve ser colocação ligada ao 

seringal do Rio Branco ( com acesso por barco, atrav~s do Rio Colorado) 

Estimamos que as se,ingueiras, há mais de 20 anos, que não são risca 

das. intre as duas colocações observamos quebradas indígenas. 

Dia 04/06/92. Desmontamos acampamento e iniciamos retorno pª 
r-a o acampamento base. Ao passar pela serraria da .fazenda Vale do ihlo r 

conversei com o Sr. Antonio Fe rnandee I"·1achado Cunha ( conhecido por CQ. 

ronel ). Informei-o dos vestígios localizados no interior da sua fazen 

da ao mesmo tempo que soliciteievitar a presença de pessoas na citada/ 

região. 60 Km. após dirigi-me para 4:1..ta floresta Doeste pois havia si 

do comunicado da liberação de suprimentos de fundos. O restante da ~qui 

pe continuou viagem para o acampamento, cheeando no mesmo dia às 21:00 

horas. Em Alta Floresta, constatei que o suprimento havia sido libers 

do em nome do servidor Pz-anct aco Carlos Benigno. Ap6s ultimar compras, 

contatos e revisão da moto voltei para o aeampament~ base. Ao chegar/ 

fui informado que l•'rancisco Carlos .o errí.gno e Altair foram observar se 

procede a infmrmação de que a ponte do Rio Colorado havia sido derrubª 

da. Infelizmentê tal informação procede e assim ficamos impossibilita 

dos de alcançar o Rio Nequens ( e consequentemen. o ªaaporé) com bastan 

te facilidade. Para tal temos que nos dislocar até Pimenteiras ( 400 

quilometras ) • 
FUNDAÇÃO N~CIONAL DO INDIO • FUNA, 

CONFERE COM ORIGJi'oAL 
. j.J íO 1t., 

D ATA ..••.•• L, •.•... 1 •.••••... ~m•»f".-.=.=I- ··=- 
A.SStNATURA: ,í."-hl.,-'1 

I ~ 

CONCLUSJlO: 1- Inicialmente e;ostaria de registrar o DESC,A80 com que 

o !BANA ( Superintendencia de Rondonia )~ na ~essoa/ 

do Superintendente, Sr •. Hamilton Casara, vem tratan~ 

do os acordos que firmamos em dezembro-91 no que se 

refere à proteção da Rebio. G.uaporé. Até o presente/ 

momento s6 'bmnitas conversas't ação nenhuma! ! 
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2- E'elizmente, as denuncias de invasão na Rebio Guapor~ / 

não procedem. Propositalmente, estamos desencadeando/ 

expedições nos lugares denunciados quanto nas regiÕes 

passiveis de invasão. A experiência nos tem mostrado/ 

que quando nos antecipamos ( ação preventiva) com re-/ 

torno sistemático, a ação infratora recua. 

3- Lamentamos o fato da Area Indígena Rio Branco está sen 

do delapidada pela ação madereira com participação das 

lideranças indígenas. 

A esse respeito, em Alta .Floresta Doeste, mantive uma 
· · ~ · con 

tes madereiros/ 

transações com os seEru.LllrP 
•UNOAÇAO NACIONAL DO l!''!JIQ'.'"\l"'III,~. 

CONFERE COM ORllih'- A~ c-, ,,., 
1.r l . I ' t, C> /1.. T /1.. •••••• - ••• :J .•••• J -··· .. V..---··· ,,.., 

Pernambuco ~S!itl~JiU:\~n.t.e-· J~aft'fJa Lttzia 
' ' 

com serraria no mesmo local). ~stá r~ 

tirando madeira atravás do lote do Sr. 

Nelson lilarcondes ( linha 70 co 124 ) • 

I•iaderei ra SINCOl11ADER , sediada em Al- 

ta Floresta Doeste. Esta madereira / 

possui terras divisando com a A.I.Rio 

Branco. Já retiraram 100 mts3. 

Evilásio, com madereira em Nova Brasi 

landia, retirando madeira atrav~s da 

Linha-90. 

l\'larquinho Ca tarinense ( Maderei ra uni 
ão com sede em Rolim de Moura), reti~ 

rando madeira pela linha 102. 
Sr.· An:!sio afirmou que continuaria vendendo madeira até 

' 
quando a FUNAI decidisse·presta-los assistência. O que· 

nos preocupa é o fato de termos sido informados de que 
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- r~r:r: -li llffDAC~,O NAClONJ!ll DO li'-: ~ 

COl>!fERE COM OlHt.l:-.Ab .., 11 
. D A T A: .•... ../.j _J •• i .. 0 ---~~I q C,:,,, 
"SSINATURA: l~1Pl 

existe planos de madereiros de através da A.I. Rio Bran 

co atingirem a Reserva Biologica. 

4- Em Alta Floresta Doeste, mantive contato com o Sr. Ar 

lindo ( propietário de um lote que faz divisa com a R~ 

bio. Guapo ré no seu lado Norte entre as linhas 90 e 95 

com 124 e 128). Este senhor me informou que estava se 

deslocando para a Fazenda \/ale do Nilo ( em acordo / 

com o Coronel) para realizar pesquisa aurífera pela 

região do Igarapá Anta Gorda. Ressalto que apesar deste 

igarapé 'nascer' dentro da Eazenda Vale' do Nilo, logo 

ele cruza o picadão da divida da A.I. Rio Branco. Seria 

opor-tuno averiguar se existe envolvimento das lideran 

ças índfgenas nesse caso pois recentemente estes anda- 

ram visitando o Coronel em sua residência. 

5- Com relação aos acampamentos e vestígios localizados , 

ressaltamos o seguinte: Os isolados continuam avançando 

território. O fato de colocarem estrepes no interior da 

l''azenda Vale do Nilo, confirma alguns depoimentos que/ 

colhemos, afirmando que antigamente os índios ocupavam 

a região da margem direita do Iga~apé Sete Galhos ( fo 

ra dos limites da Rebio Guaporé ); os acampamentos lo- 

calizados na região da serra da fartaruga, indicam / 

que dois gr~pos acamparam durante as chuvas na citada/ 

região); os rastros ind~cam que no final das chuvas e~ 

tes 'bateram retirada' em direção do Igarapé Centro, 

Grande; constatamos tamb~m que os cortes estão mais / 

precisos e os instrumentos de ferro são afiados (?); 
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RBLAT~RIO: R / XXXIV / 06 / 92 

TITULO: Reconhecimento Cabeceira Ig. hassaco 

PBR10DO: 10 à 12 de Junho de 1992 . 
PARTICIPANTES: Altair Algayer 

Paulo Pereira da Silva 

OBJETIVO: 

Ter um maior domínio da ReGião da cabeceira do Igarap~ Has 

saco e do dividor d'~guas 'do citado igarap~ com o Consuelo. 

De acordo com a geomorfologia da região ( RADAI•~Hrasil) as 

cabeceiras dos Igarapés Consuelo, Jete Galhos, hassaco, Cen 

tro Grand~ e São Sim~o estão localizadas na Serra João Anty 

nes. Esta por sua vez~ um esporão rebaixado da extremidade 

Ocidental do Planalto dos Pareeis. 

A cabeceira do Ig. Massaco situa-se próximo à cabeceira do 
, 

Ig. Consuelo. ~sta última é ( jqntamente com a cabeceira do 

Igarapé Sete 'Galhos) divisa da Rebio. Guaporé ( Norte-Les 

te) com a Fazenda Rondonia ( pontos 9 e 10 ). Lamentavel-/ 

mente por este local, todos os anos, a Fazenda Rondonia / 

( Serraria INC~~lARO) vem adentrando na Rebio. Guaporé para 

roubar madeira. Toda madeira de lei das cabeceiras doa lga- 

rapés Sete Galhos, Consuelo e Nassaco já. fora roubada pela/ 
INCOMARO. Um 'trançado' de carreadores, respeitando apenas 

• 
o limite do skider, rasga as matas de galeria, utilizando/ 

às vezes, o leito dos igarapés como estrada. 

Tem sido inátil as solicitações que fazemos à Superintenden 

eia do IBAi~...A em Rondonia, no sentido de impedir tal ação/ 

fraudulenta. Os propietárioa ·da Serraria ll~CONARO, de forma 

FUNDAÇf>.O N~.CIONll<l DO l!· 1;\0 • FUNAI 
co,-.iFE.RE cu.~1 u1oü1.,,\l •. 

D A T A: P? J ···-·····{_2 / q 7_,, 
11.SSlNATURA~- ~ 
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irresponsável colocam dávidas nos limites da Rebio. Guapor~.- 

Sabemos, noentanto, que foram eles quem mudaram o local da 

placa sinalisadora. 

A cada· expedição que realizamos pela região em questão, nos 

afirmamos quanto ao limite da Rebio Guapor~. 

Na exp,edição que agora relatamos, constatamos e reconhece- 

mos a cabeceira do Igarap~ ~!assaco. Transcreverei a seguir/ 

as anotações de campo do Sr. Paulo Pereira da Silva. 

DESEHVOL VlkiENTO: 

ºSaída do acampamento base no dia 10/06/92 às 7 horas. 

Pa aaamo a pela !NC01>1ARO·, lá s6 estava o vaqueiro. Da sede em diahte 
• 

carreador { que rum.a para·a d:fvisa da Biologica) estava recuperado • 
Em cima da serra, a onde ele se divide em dois, a máquina foi para a 

direita. Resolvemos dar uma olhada at~ onde teria ido, mas não foram/ 

muito longe. Estavam dentro da fazenda. Retornamos e seguimos pelo ca~ 

r'eado r , Da qivisa ( lUCOfoARO com Biologica ) entramos 4.200 metros / 

paramos numa cabeceira, deixamos nossas coisas e a moto e seguimos a 

pés sentido Sul pelo mesmo carreador. Passamos por mais duas cabecei- 

ras. Na segunda.um local a onde era um acampamento de madereiro. l~a 

a frente descemos um baixo, encontramos um carrego com bastante água 

o Consuelo. Resolvemos voltar nele até a cabeceira • .Andamos 

as três horas e nos deparamos com uma linda cachoeira com 06 quedas 
d'água,"uns 25 ·metros da aJ.~ura. Saimos na estrada ( carreador) novs 

mehte na segunda cabeceira. Retornamos para aonde estavam nossas coi- 

era umas 16:00 horas. 

Dia 11/06/92.· Saimos umas 7:00 horas. Fomos até p lQ 

a onde agente encontrou o carrego ontem. Descemos este e encontrã 

mos muito touco e galhada de Mogno roubada.Andamos at~ meio dia, mais 

ou menos, e encontramos mais três afluentes vindo do lado direito. R~ 

solvemos voltar pois o Igarap~ tinha uns 06 metros de largura com mui 
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ta água. Por volta de umas três horas chegamos no acampamento. Volta- 

mos no trevo e pegamos outro carreador descendo o lado esquerdo. Logo 

na frente um Igarap~ que também á local que montaram acampamento de 

madereiro. ~ frente outra cabeceira que se junta com as outras. Segu.1, 

mos esta cabeceira atá sair nos campos.! umaregião aJ..ta de onde se/ 
ve à esquerda o baixo do Ig. Consuelo e à direita o do Ig. Hassaco. 

Dia 12/06/92. Andamos um pouco no cerrado no sentido !for- 

te. Subimos um alto e de. lá se av~sta bastante serra, não deu para/ 

reconhecer. Descemos mais um pouco, encontramos ummigarapé correndo/ 

no sentido Norte. Calculamos que fosse afluente do Ig •. Sete GaJ..hos. 

Por volta das 10:00 horas decidimos ir embora. 

CONCLUSÃO: 

A Nadereira INCOhARO, já roubou toda madeira de lei das 

cabeceiras dos Igarapés Consuelo, hassaco e Sete Galhos. 
E urgente a definição dos pontos 9 e 10,. poís a Il~CONARO 

j~ inicio~ atividades. 

A expedição realizada constatou, com mais clareza, os / 

pontos 09 e 10. Apenas existe uma diferença ( entre o / 
que calculamos e a cartografia) na distância entre as 

cabeceiras do Ig. Consuelo e }lassaco. 

A cabeceira do Igarapé Nassaco situa-se em Região de savª 

na com mata de galeria. 

Chefe 



RiLA'f~RIO: R / XXXV / 06 / 92 

TITULO:- Linha 125 

PERIODO: 15'à 19 de Junho de 1992 
PARTICIPANTES: ~tair Algayer 

Paulo Pereira da Silva 

Raimundo Costa Freitas 

OBJETIVO: 

Localizar antigas posses que possuam barracos em condições/ 

'habitáveis', de modo que possamos insta:J.ar ponto de apoio. 

- # Ao mesmo tempo realizar fiscalizaçao na citada regiao. 

INTRODUÇÃO: 

Enquanto parte da Equipe estava realizando o reconhecimento 

da cabeceira do Lga rapé hassaco ( ver relat6rip XXXIV ) , An 
tenor Vaz, Francisco Carlos Benigno e Jos~ Pereira Junior, 

deslocaram-se para Vilhena com o objetivo de receber o sy 

primento. Ap6s compras e manutenção da viatura,. nos desloca_ 

mos até !ime~teiras com o objetivo de iniciar expedição fl~ 

vial at~ a localidade de Pedras íiegras às ma.rgens do Rio / 

Guaporé, e nesta localidade instalar acá.mpa.mento. 

Nesse período, a equipe retornou da ~xpedição Reconhecimen 

to Cabeceira do Ig. Nassaco e no da a 15/06/92 iniciaram ex 

pedição através da LINHA 125. Trancreveremos aqui as anota 

ções de campo do Sr. Paulo Pereira da Silva. 

DESENVOLVli'lEH'.í.'O: 

11Saída dia 15/06/92 às s: 20 horas • Chegamos na linha 120 / 

por volta das 11:00 horas, almoçamos no Gaucho. Deixa.mos a 

moto neste local e seguimos a pés. A linha 120 está muito/ 

suja ( nos locais desmatado ). For volta das 16:30 horas 

FUNDAÇÃO NACIONAi(. DO '"'010. FUNAI 
CON1''ERE COM 01<.lt..a,AL 

[) A T A: .......• -J._.J ':]_ / 
.t..SSINATURA:_ ~ 
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chegamos na Ex-posse do Sr Lino, h~ nove quilometros do 

Consuelo. fernoitamos na primeira água depois do pasto. 
Dia /16/06/92, terça feira, saimos às 7:00 horas e na ex 
posse do ·Sr. Valdomiro resolvemos pégar uma picada que da 

' acesso a linha 125. Andamos um pouco por ela e devido . e,at , 
tar muito suja, ficou difícil de segui-la. Resolvemos 'vã 

rar' pelo mato no rumo Sul. Andamos das nove às 18!00 hrs. 
•.. ' 

e nao conseguimos chegar na linha 125. Pernoitamos na bei- 

:i:'a do alagado • 

Dia 17/06/92, quarta feira. Saimos às 7:00 horas no mesmo/ 

sentido Sul e por volta das nove e vinte chegamos numa ro- 

çada velha, tinha uma picada sentid~ leste-oeste, calcul~ 
' mos que fosse a 125. Deixamos as coisas e foi um para um/ 

lado e outro para o outro, na tentativa de reconhecer. À 

500 metros encontrei uma derrubada, voltei e seguimos todo~ 

juntos no sentido oeste. Depois de andar umupouco a picada 

entrou no meio de uma derrubada, perdemos. Resolvemos vol- 

tar. Há mais ou menos 3 quilometros encontramos outra de~ 

rubada do lado direito. Fomos ver se tinha algum barraco, 
achamos um cabavial. Voltamos continuando, beirando a mata 

e chegamos num brejo. Passamos no local de um acampamento/ 

( já caído). Daí prá frente, uma juquira de uns três o~/ 
~ 

quatro anos, que pegava de um lado e do outro da picada./ 

harcamos o rumo e andamos uma hora e vinte dentro da juqui 

r'a , No meio desta encontramos um barraco caf do com umas / 

coisas.( panelas, pratos,foice, galão, etc.). Chegamos no/ 

final da juquira e não achamos a picada. Vimos que seria/ 

muito difícil localizar o acampamento que agente queria • 

Como já estava com três dias, decidimos marcar o rumo e 
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sair. Por volta das quatro e meia achamos uma água e acampamos. Quan 

do eu estava escrevendo, uma anta veio beber água quase debaixo da 

nossa rede. 

Dia 18/06/92, quinta feira. Saimos às sete horas rumo sudoeste. Pas 

samos duas águas. A uma hora da tarde avistamos uma derrubada. Resol 

vemos ir por dentro da juquira, andamos um pouco, estava muito suja/ 

saimos para a direita e pegamos a mata. Adiante cruzamos uma picãda/ 

e chegamos num brejo e uma água beirando a.Jderrubada. Chegamos na eA 

posse do Leonardo a um quilometro da 125. Fegamos um carreador que/ 

sai na linha 120. ~stava muito suja mas conseguimos sair na Ex-posse 

do Sr. Ville. tlesolvemos pernoitar neste local pois tinha bastahte / . 
laranja, mexerica,'limão e pocan. Limpamos ao redor pois o local é/ 

bom para agente ter como apoio. 

Dia l9/06/92, sexta feita. Saimos às sete horas e por volta das qua- 

tro horas da tarde estavamos chegando no acampamento base." 

CONCLUSAO: 

- Ha posse do Sr. Ville tem um barraco que da para usar 

mos como pon;o de apoio, principalmente porque tem mui 

tas fruteiras botanto; 

E preciso abrir picadas por dentro da mata pois as an 

tigas linhas estão muito sujas, o que dificulta muito 

'o andamento .da expediçãó alám do que~ muito desgastan 

te para as pessoas. 

- Hão constatamos vestígios algum. 

FUNDAÇAn Nfl.í.;•ON1'(. DO lf-'(}10 • FUNA/ 
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Cú1•,UiH CR.ÇÍlú: C / .X.XXVI / 06 / 92 

TITULO: Oraçamento / lnform~ç;es 

INTRODUÇÃO: 

A portaria 0645/PP/.dsb .E1r 09/06/88 designou o servidor /, 

Francisco de Assis Costa para exercer a função de Chefe 

de Equipe de Localização dos lndios Isolados da Reserva/ 

Biologica do Guaporé. 

Hoje , quatro anos de·~atividades em campo, nos remete _ a .. 

um passado com algumas vitórias. 

A FUN.AI, enquanto insti tuiçã<? falida, morosa e ausente / 

tem, a partir do empenho de poucos servidores, contribuído no possí 

vel • Ela não difere dos demais orgãos governamentais. ~a maioria /. 

dms casos emergenciais s6 funciona quando pressionada pela sociedade 

civil organizada. No caso da Equipe de localização dos Indios Isola 

dos da rleserva biologica do Guapor~ ( atualmente Frente Contato Guã 

por~) em alguns momentos percebemos o empenho da instituição ~o sen 

tido de nas instrumentalizar para um bom desempenho. Ressaltamos que 

sempre por trás desse empenho perceuelllos a "influência" de algum se.r. - vídor comprometido com a causa indigenista. .Noentanto at~ a presen~.:. 

te data, a Equipe Frente de Contato Guaporé não conseguiu estruturar 

um quadro de servidores FIXO, mesmo ten4o 'acordado' com o presiden 

te da FUNAI e a Coordenadora Geral ( CGPE). Este fato ( para mim ir- 

racional) acarreta uma série de prejuízos. Tais como: 

Um grande gasto financeiro advindo de suprimento ( ser 

viço pessoa física); 

:Perda de pessoas competentes por não ter estabilidade; 

Impossibilidade de ter uma ação maia efet~va devido as 

pessoas quando passam a ter um domínio da região,· rec~ 

bem oferta melhor; 

- Etc. 
FUNOAÇt(l N.ll (!ONIIII.. DCJ l~' 1)10 • FUN-'t 
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Em todo caso, o trabalho vai andando. Gostaria de relembrar alguns/ 

pontos básicos, que insistentemente, tenho solicitado: 
1 

Topografo para definir os pontos 9 e 10; 

Antropologa para fazer o laudo antr~pologico; 

R~dio cmmunicação pequ~mo com frequencia de 5.352 

quilo hertz ( Khz); 

Rádio comunicação com diferentes canais, operando 

nas faixas de 13, 8 e 5 Khz. 

Periodicidade definida (mensal) para envio de/ 

suprimentos de fundo; 

Bin6culo e Bussola; 

Plano de sobrevoo ( 03 sobrevoos por ano - Junho, 

.Agosto e Outubro ) ; 

- Contratação do Sr. Paulo Pereira da Silva e 

- Placa solar para rádio comUil:1-caçao. 

ORÇAHEHTO I•1ANUTENÇÃO EQUIPE: 

O ponto mais importante é que os suprimen~os sejam// 

liberados periodicamente (mensal) • Desta forma poderemos assumir/, 

compromissos e realizar projetos • . 
Para os meses de Julho, Agosto, Outubro, Novembr~ e Dezembro estima 

mos o seguinte: ( ver tabela próxima folha). 

(*) Durante o mês de Setembro i.nicia o período chuvo- 

so. ~ preciso abastecer o acampamento com o obje- 

tivo de evitar viag~ns, pois as estradas ficam im 

prestáveis~ como tamb~m temos que refazer nosso/ 

"bar-r-aco " do acampamento base. 
FUNDAÇAO NACIONM.. DO INOIO • FUl'IIA1 
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l11ES CüHSUHO I? •. r'ISICA 1'. JURIIDICA TOTAL 
Cr$ Cr$ Cr~ Cr$ 

Julho 2.500.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 6,.000.000,0 

Agosto 2.?00.000,0 2.000.000,0 1.500.000,0 6.000.000,0 

Set(mbro 3.500.000,0 2.500.000,0 2.000.000,0 s.000.000,0 
*) 

Outubro 3.000.000,0 2.soo.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 

Novembro 3.000.000,0 2.500.000,0 1.500.000,0 1.000.000,0 

Dezembro 3.500.000,0 2.500.000,0 2.000.000,0 s.000.000,0 

ORÇANENTO PARA O SOBREVOO: 

No memento que estava confeccionando este orçamento, a equi 

pe m6vel Pedras Negras constatou pesquisa de madeira e ouro no baixo/ 

Igarapé são Simão ( Baía Rica). Nesta região foi constatado acampa-/ 

mento indígena (recente) abandonado às pressas devido a presença / 

dos invasores. Por outro lado, todo o perímetro. da Reserva Biologica/ 
do Guaporé ~ passível de invasão. Neste sentido é impossível desenvoi 

vermos um trabalho de proteção indígena ·e do·seu território sem que s 
partir de sobrevoos definamos às regiões ocupadas pelos índios. At~ a 

presente data nwl. sobrevoamos 1.Q.da a Rebio. Guapor~. O plano que t~ 

mos em mente~ de realizar um sobrevoo de 04 horas de duração no iní- 

cio de Julho. O preço regional da hora de sobrevoo é de Cr~ :t.000.000,0 

Neste caso precisamos de Cr~ 4.000.000,0 ( üuat ro milhoes de c ruz sücce ). 

Il·(}'ORhAÇ0BS: 

Respondendo ao Telex 120/Dll/Bsb/24/06/92, temos a infor-/ 

mar o seguinte: 

INFRA ESTRUTURA El·1 TRAHSI?ORTE 

DESIGNAÇÃO 

- Toyota Cab , Dupla, ano 88, Placa .Bh 6371 

- hotor de popa Yamaha, 25 Hp, n!: 033759 

QTD. 
01 

01 

TOMB~J.ENTO 

i5230 
46496 

FUNDAÇ.l\O NACIONAL DO 11\1010 • fUNAI 
CONFERE COM 01H<.;1NAL 
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DESIGHAÇÃü QTD. T 01'1BANENT O 

- lllotor de popa Yama.ha 08 Hp , n:lt 8691112 01 63880 . 
Motor Rabeta 1wntgomery 10, 5 Hp 01 47448 

- Moto io~da~ 150 Hp, ano 91, Placa OF 061 01 63884 

- Barco alumínio, cap. 700 Kg 01 63879 

RADIO CQl,füNICAÇÃO: 

- Radio Intraco Orion Hf-SSB, 5.352,0 KHz. 04 61063 

61065 
61066 

SERVIDORES: 

• 
Antenor .Alexandre de Alb. Vaz ( D.AS~) 

Francisco Carlos Benigno ( D.AS ) 

Raimundo Costa Freitas ( FGS ) 

Atualmente contamos com cinco pessoas contratadas· por serviços 

prestados. 

VIAS DE ACESSO : 

A partir da _BR-364, em Pimenta Bueno, pegar a rodovia estadual/ 

R0-010 que liga a Rolim de Moura. Daí seguir atrav~s da R0-383 

até Alta Floresta Doeste. ~ate ~ercurso da um total de 121 Km. 

A partir de Alta Floresta Doeste, o acesso até o acampamento/. 
base se faz através das estradas_ abertas pelo INCRA ( Linhas). 

A melhor indicação~ seguir a linha ~-50 e informar-se como J 
faz para chegar ao povoado Izídolandia. O acampamento base es 
ta situado no fim da Linha 105 ( ap6s o Igarapé Consuelo, int~ 
rior d~ Reserva Biologica do Guaporé) , 20 Km antes de lzido- 

landia. De Alta Floresta Do~ste at~ o acampamento da um total/ 

de 90 Km. 

FUNOAÇ~0 NACIONAi.. DO ll·'DIO • flJNA1 
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Apesar de Alta .t'loresta Doeste ser uma cidade que oferece poucas 

condições, a utilizamos como referencia para contatos, compras· , 

etc. As ADRs mais pr6ximas de Alta }'loresta Doeste são: Cacoal 

( 230 ~m. ), Vilhena ( 292 Km.) e Ji-Paraná ( 388 Km.). No de-/ 

correr do nosso trabalho, temos tido uma relação estreita com / 

Vilhena. 

OBSERVAÇ0ES: 

Tendo em vista o não conhecimento das razões que leva~ 

ram esta Diretoria a solicitar tais informações, fico/ 

sem saber quais outras acrescentar; 

Seria de grande valia que esta Diretoria confeccionas- 
• 

se placas sinalisadoras, de modo que pudessemos afixa- 

las nos limites do territ6rio indígena. Existe algum/ 

modelo definido? 

O acampamento base ( linha 105) esta instalado niun ba~ 

raco de um ex-posseiro. Realizamos várias reformas, no 
. 

entanto para o pr6ximo período das chuvas será nesces~ 

sário construir um novo barraco. Neste sentido, gosta 
riamos de consultar a possibilidade desta Diretoria / 

... •. 
dispor de verba específica para tal empreendimento. R~ 

alizamos um levantamento financeiro e chegamos à seguin 

te cifra U$ 1.550,0 ( incluindo mão de obra). 

Ultimamente os suprimentos tem demorado muito para cair 

na conta bancária. Gostaríamos que conseguissem lil.ma ma 

neira do suprimento sair direto de ~rasilia para .Alta/ 

Floresta Doeste sem precisar passar por Cuiaba. 

FUNOAÇI.I() N,,CtON~ DO INDIO • FUNAI 
CO:, 1- El·{E COM ü.K!l. .• !,'1AL 
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RELAT~H!O: R/ XX..XVll / O;l / 92 
~ 

TITULO: Expedição Taquaral 
:PERiüDC.h \ De 12 de Junho a 17 de Julho de 1992 
PAR1'IC1.P ANTES: .Francisco ~ar los benigno 

Joaé Pereira Junior 
ao·r.~1ao: 

Com a viatura, partindo do acampamento base, seguir at~ o muniçí- . . 
pio de Pimenteiras. Desta looalidade, com o barco, atravás d.o Rio 
Guapor~ seguir atá o destrito ( de Soata Marques) de Pedras Ne- , . . 
gr ae , A!. montar. aca.mpumen·to e dese.ncadear duad expediç6es:. 

1- EXP~Dl"° !A~UAHAL- fartindo de ~edras ~egras, ~ea . . . 

cer o Rio Guapor~ a.t~ a ilaia Rica. A.trav4a desta / .:> '· 
alcançar o Lga.rapé ·São Sim;o ( ou lia.ia Rica } ... M. . .. ,'•' 

N ; 

-.altura do .Uarracao Limeira. Deste ponto, subindo o 
Ig. são Simão, al cança.r a rogião a onde os, . l.eol& ' 
doa coletam taquara para flecha. 

2- EX!1~DIÇ1U C~ltrno GHANUr;.. Partindo de l>edras ii!egra.s · 
seguir através de picada at6 a fazenda Maravilha. 
Va!, utilizando a picada do Seringal Centro Grande 

alcançar o barracão do ortado serinaa.l. :,,: •• 1, , 

1 'l;, 

OBJ E'l'I Vü : 
Várias notícias davam conta de que residente.o em Costa Narques · 1: .· 
nicio.vam pru.j>arati voa para realizarem paaquã aaa de madeira e min,6..· · 

,., - ,., .. . . 
rio na regi.ao do Lg , Sao Simao, interior da Hebio. Guaporé. Aa n.o. ·_· · 
t:!cias apontavam o senhor conhecido por 'l'Ul~GA como sendo o ca'beÇa'~··:/ . 
.Jalientumos que este senhor é um profundo conhecedor da região· em i 
questão, pois durun ~e mui to tempo residiu e10 fedraa .Negras. ·lies\o 

~ ~ 
sentido objetivo.vamos averiguar a procedencia ,µ.e tais inforaaÇoes 
tendo em vista que a região em queetâo ,{-ocupada pelos indioe ~eQ., 

lad.oa. 
Com rela~;º ao 8oringal Centro Grande, salientamos que este loca- 

liza-se no ~ádio Ig. Centro Grande, int~rior da Rebio. Guaporá e, 
1 

tal região, twnbém, é de ocupação doa indios isolados. ~esaalt~/; 
' 1 1 1 

moa que no fábri co do ano passado vário a seringueiro a t:L ve raa 
1 

/'I ' . 
seus p~a f'ur-ado s com estrepes colodaos pelos indios iaolados. · a._·_ 
te fato foi comp ro vudo , in locuo , pela nossa equipe, quando 

~ . ' I e" 
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expedição, n, área om questão, entrevistou oa aeringueiros, como te.m.b~m/. 

localizou acampaiuan to Lndf gena pr6ximo de estrada.. de soringa ( ver re~o.td. . ·. 
rio R/XXXl/02/92 ). 

DtS~HVQLVI~lENTO: . · ':, '· 

Dia 12/06/92. Is nove horas partimo a de .l>imenteiras. O EU.o .,. . 
· Guapor6 eetava' com um ,volume d' água bom de se navegar. \li():~:?<) 

•• í •• 

oeu lado esquerdo ( iloli via. ) tem mui tos moradoreiai e po'VQ.·:·.·>. · . . . 
ado a, No lado Brasileiro, at6 a lollalidade de Laranjeiras\,,.'- 
·e6 tem uma casa ( perto de Pimenteiras ) e a fazenda são .• 
Paulo. Vimos muit~s esp~c1ea de aves, capivaras e jacar4s 
grandes. l!:ncontramo's mui tos poaca.dores no ·Rio Guapor6 /··. e ., .. 
nas bocas do sous a.núentes. Cruzamos mui toe barcos pe~/" -. 
queiroa com as caixas ~heiaa de peixes. Abaixo da Fazenda.· 
São Fauio vimos um 'curral' do lado do ~raail. ChegaJll~s./. 
em Laranjal por volt~ das 17:00 horas. Guardamos nc;>se.w, / · :,;·. 

coisas· na casa do enfermeiro. Tinha várias pessoas com dJ...' . 
. , ...•. , '\ 

aréia, obrundo sangue. Jfoi um dia bom. At, agora gâ.a_tam~s · .. · 
• -.·. ', ~ ., t~1 ·, . . 45 11 troa da gasolina. .- , ,.;. · 

''!'- 
Dia 13/06/92. :Juimos de Lranjeiras às 7:00 horas. Contillll 
amo a vendo mui tos pesoadoree. Chegwnoa em Pedras Megraa /. · 
~a 16~00 horas. O ·sol _estava muito escaldante. Frocura.mos 
logo, algu6m para nos servir de guia na expedição do Baia 
Rico. • .Não conseguimos pois e. maioria dos seringueiros ea · ':'"-' 
tão noa aeringuaia. Decidimos que no dia seguinte iremos/. 
at6 Mateguá { povoado lloli ví anc ) para ver se o Roberto /. 

ou Pilico podem ir com a.gente pois elea conhecem a r~gião 
do Baia Rica ( Ig. são ~imã.o). 

Dqa 14/06/92. O Seringal Centro Grande esta deeativado. / 

Segundo Hamilton Siqueira ( liamil tinho), aJ.6m da dificul 
dade de botar o Seringa! para funcionar e retira4a_da prg. 
dução, o preço da borracha não esta compensando. Este 8r. 

\ 

tamb6m nos afirmou que Jos1aa ( residente em Costa ~a-r-/ 
~uea , à Hua !·Jamor~ NA 341, próximo à Deleeaoia de Pol!-. 

' ., . 
eia) jÚntamente com o Sr •. conhecido por Tunga ( com me4 
mo endereço) há dois anos que estão entrando na Reserva/ ·1·: 

Biologica do Guaporá, .at ravâa da .lJaia Rica ( Ig. são Si-/ .. · ... ~ .~, . 
m;;o ) com o obj e lii vo de· explorarrem Mogno e min,rio ( Wil.fl. .. 

FUNDAÇ~Q N.ô,Ç:QNAl DO Jt. 010. fUNAI 
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tista) e que têom apoio do IB,At',lA de Costa Marques. Informou ainda que e· 
Sr. Jesus Darwin P. Soares, conhecido por Tiucho ( reside~to em Costa Mar 

ques, funcionário da C~RON )6 conhecedor do assunto e pode fornecer ma.is 
informações. O S~. Almir .t'auatino, residente em Pedras Negras, nos infor-. 

mou que quando foi, ( juntamente com outras pessoas ) retirar a produção te 
borracha ( do a(?rinGa.l Cou tro Grande ) nea to ano em curso, vi rum vea tígio s 
do pessoal que anda bolindo com madeira e au nâr-í c na .tiebio. Guapor6 • .•.. 
Em Pedras ~egraa, nesta ápoca do ano o pessoal já pega muito tr~oajá e ta~ 
te.ruga •. Como não. conseguimos uma pesaoa que cob.hecease bem a região do Bai,· 
ia Riua, reaolvemoo convidar o ilr •. AJ..mir Fauet~no. Eizemos umas compra.e/ 
de mantimentos que importou num tota:J. de Cr$ 31.000 ,o •. 

Dia 15/06/92. tlaimoa ( Carlinhos, Jwiior e ·Al.mir ) de l'edras Negras ?1.a oL 
to horas. Paramos num luear chumado Graeas a Deus. la 11:00 horaa che~ 
moa no. boca. da lia.ia Rí ca • Seguimos at~ a Fazenda ViÍu Rica com o in~ui to 
de obter informações ~o ~r. Dário sobre a passagem de barco na baia cit~ 

da anteriormente. Converaamoa com a esposa do Sr. Bário. ~ata· contou-no~ 
que h6. dez dias paenado e ouviu barulho de motor rabe ta em· dd>reçâo do. Ig.:· ·< · 
Ba.i a Rica , po r ém não ,soube informar quem e quantos estavam. no barco. ·· /. · i :·: 
Pr-o aneguí.mo s viagem, Logo e.atavamos 13.0 lg. Baia Hica ( 12.00 ) • Com que.ri)) . . 
ta minutos ( de voadeira e motor 25 Hp) chegamos no fim da baia. Custamos 
a achar a boca da outra baia. Achamos a boca do • curicho' e ap6a 45 minu.~:;· ·· 
toa aaimos em outra baia. ftos perdemos por alguns minutoã poio tem muitas. 
bocas de baias e curichoa com bastante ·' colchas' ( prados autuantes ) Vi. , .. 
ra um campo a6 • .Faramoa para acampar àa 17:30 horas. >. noit~ ·t_inha m1.üt~/( .. ::: 

.•• 
oarapana; 

:': .:· 1 ~ ;· 'v" t, 

Dia 16/06/92. Suiruos à.a sete no ras , Ontem paramos porque não achavamo s a/ 
boca do curicho. Hoja'com a cabeÇa fria, conaeguimoa. ilem na boca do I~ 

r-ap é começamo e e ·ver vestígios da paauageu do Josiaa. A partir daí começa r 

moo a navegar em co.Lohae , iJa.o 9:00 at6 à.a 17:00 hr s , foi s6 no varejão. 
O Almi r nos falou que o ::3abico e o Naneéo, no ano passado, pegaram 160 .- / 
tartaruGaa. Começam a. pe aca 
de 25 de Setembrp. 

a partir de 15 de Agosto e vai. at6 por. vCJ1ta. · ·.-<:·· 
. . .. :·{J: 

Dia 17/06/92. Saimoa ua sete e trinta no rae , O Igarapá esta muito s~oo DQ 

entanto 6 pousêve l, seguir viagem com o motor de popa. l.a 10:00 horas Ch!l, 
gamos na colocação }Jedrocn, à.a 11:00 horas na colocaçãó Pindoba. •. .1!:m aeé,-u.1 

FUNDAÇt.O NACION.1':.t. DQ Ir, DIO - fUfilAI 
CON~ERE CU.\I U1<.h .• ,.', \L 

D A TA: L ../ '1 ./ _.L..,k_ 
"SSINATUAA,.,.......,,..-.,,4.J:b-___ 
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da passamos na tercei ra co Lo caçáo ( Cu tumba ) • :As 13.00 ho ras deichamoe 
a baia e entraillos num coricho. ~assamos por wn ígarap~ que vem dos cam.-: 
pos e cai no co ri cho , l\,ui to bonito, com mui to peixe. Bsoe Igurap~ 6 co-. 
bhecid? como Lgar ap é l:'re·tinho. No ooricho o.ndamoa com o motor fw1ciona,u 
do .• Em seguida sa í mo s na baia e paaeamo s pelo eo co zaã ( nesta época do 
nno tem poupo ~006 ). Logo acima pegamoa o Ig. são Simão ( ou na1a Rical 
}\a 15:00 ho raa paramos para acamp az- po í.a o motor estava falhando mui to. 

Foi p r-eod so fuze:r. uma limpeaa no carburador. Hoje foi um dia mui to aan 
suti vo pois o i~arup~ te~ mui~o pau e precisamos conat~temente levantar 
( o baixar) o motor de popa. 

Dia 18/06/92. Saimos àa sete horas. O Igarapó Sã.o SimÍiç, tem a ,gua muito 
suja com bastante pau; (juebra muito pino. ~s oito e trinta deixamos o/ 
barco e seguimos a p6s. Logo pegwnos um cerradão muito difícil·de varar. 
Par-amo s para a.cumpe.r às 16:00 horas • Hoje andamos mui to pouco de~iq.o a. 
vegetação ser de dif!éil acesso. 

Dia 19/06/92. Saf.mo e ào sete no r-as , a mata tem mui to cip6 e cerradão ••. ~j·.;·:. · 
• N - # , :•-- .~ , ' 

. 9:00 horas chegamo e no .J3arracao Limeira •. Constatamos a informaçao pree~); · 
' ·'! ~ • 

tada pelo Sr. Ni:J_o ( residente em Pedras lfograa ) de que em frente do / 
,\cr.1» vff'" l'\r,,.I>,. 

barracão;", · que ele rnesmo fez para o Sr. -Jo aí aa e Tunga. Resolvemos ae-/ 

guir esta picada tdlre<;oo~ Laate-Oeste, sentido l~ate ) para-observar-/. .·, 

mos at~ aonde ia. A mata 'boa de andar, a6 at ruve aaaao s um pequeno oerra. .,. -~ 
dão e logo em soguida um bo.itão mui to bom de andar. ~a.imos ~wn campo PD. , iT. 
queno , regamoH um pUla-p11ala. !'assamos em um acampamento do Josiaa hs d1 , ::·: 
zeaeis ho rae , Não dou para acampar neste local devido não ter água; Proa ".~· , 

,. FUNOACAO NACION~ . '· seguimos viagem. Logo para.rnos e dormimo a com sede. é·o· .. L'L'RE . 00 tr-·010 • FUN.G.i'·,: 
' ·"'"' CühJ Uklul.'111\L . 

D A TA: 0 ../ '1_ / ~ 9 2. 
,. I.SS)NATIJRA; ~ Dia ';SJ/06/92. 3aimoa às 7: 00 horas, tras horas ruais tara.e ,··--aturg ne:!i 

• 
' tro acampamento do -Jo af aa , Tem wn igarup6 '; I\luito bonito quevee da 3erra 

da Bundinha. Neste acampamento encontramos algumas pedras, que certamen 
te , foram trazidas \de outro looal ( nas proximidades )·· aonde Joei_as e. 
companheiros roal.iZS:~am pesquisa de min6rio. Fizemos almoço. Assim.que 

' / ' • ' N 

estavamos saindb o Junior ouviu barulho a avisou que ~ra poree.o. Carli~ 
• #lfl f , 1 • 

nhos saiu na tentativa de matar um,, mas nao encontrou vestígioa,de por- 
cão. Quando voltou, encontrou Junior e Almfr parados no picadão. O A.l..mir 
havia pisado nuns espinhos de tucum que -oa indioa haviam finco.doa na pi. . ' 

cada. Naie b. frente encontramos ma.is trêe lugares aonde oa indios finCA 
ram espinhos. 1'rosseguiwos viagem. locaiizamos palmeira de tucum de onde 



'~''li,l,; 0:+f.>t\'12 
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eles tiraram os ~spinhoa. )\s 15: 30 abandonamos a picada e pegamos a dir~ 

ção Norte-Sul ( eentido No;te ) , ap6s quinhentos metros encontramos mui 
tas quebradas indígenas. Suimo a em· um igt;i,rap, com mui tas quebradas ( u.rnas ' 

de 2 a. 3 dias e outras de 6 a 8 dias ) e rastros ind.ígenae de adultos e ~.· 
crianças. Subindo ·este Lgar-apé , enccnt ramoe um varadouro indígena com cU. .... 
reçÜo Norte .• Sul. Continuamo a de acendo 1b Igarapá em busca d1 água~:' 4oampa- · ·1· \ 

' (:.', .. \ 

mos numa poça • Depois que enoontra.moa as queb r-adae , deduzimo a que o ba.... , ·;Í':, ,;. 

ru.l ho que Junior ouviu ( e atribuiu a porco ) deví a ser oa, indios •. Hoj~ .: , ,, 
je foi um diu b~m, rendou baàtante. 

,• ~: 

Dia 21/06/92. ;jai mos cedinho, voltando ( subindo ) o igarap,. ,l.-'iegllmos ':. o _· :·:· ,·.1 

varadouro indígena ( mui to pisado e 1 argo ) • Andamos aom mui tó cuidado/ '..- 
ha oi to ho ra n ch agamo a num acampamento indígena ( .Nit '13 ) oora quatro :t&.; : 
p í r La e aproximadamente 08 dias que foi cona t ruf dc , t.:;acontra.mos rea!a..uo/\.\_. :··. 

,• ~.'. •, {. "! 

alimentar de : jaoar~, cera de abelha, cascc de jaboti ( ainda il'.l.teir.oã);}~t ... ·: \. ·~ , .. ~ -) ~ r, , ~ · 

e macaco. t:ncontramoa tumb6m; uma foi o e ( uberlandia ) mu{to vel.ha ( ·p0,.-:.:1'?\' \: : 
r6m em uso com cabo p'squenc e uma panela de alumínio com um remen~Q na j :. _'.. : 

' . 
lateral. E intereauunte ressaltar que este remendo ~ feito da ~a mia.tu..·:··,:· 
ra de cêra de abelha corn resina. ( fica.moa sem entender pois a panela .:·;J:. r'..:; 

411, • : . 
tem sinais de que~ usada no fogo e o remendo 6 duro coao p~dra) •. Loca~··_::· .. ' 
zamo s alguns pedaços de flechas. Para construirem o acampamento, utili.~ :._:."~ · 

•, _ , • 1 ~, r. ! .. 

ram a foice para cortar os paus , As· palhas foram queb radae .( aricuri. in- ·. :. 
. . ,,, .·: t' (.,·,.: ..•. 

t e r-ca Lada com paeova ) • Nos barrancos do igafap, v!mos v'-rioa b\lracqs l ·· ,.: .. ; 
feitos ( ao nde possivelmente ooletaram algo ) •• Deichaaos 9 ·va.re.do'1roi:4~e::,;.;~\.,;', . . . 

saia do aca~paroento e pegamos rumo noroeste~ Saimoa·noutro varadouro 1n-: 

d:!gena oom direção Norte-Sul. Andamos cerca de trêa ho ras neste vara.dou-, .. ·. · · 
ro e chegamo s noutro acampamento indígena ( Nt 't'f ) oom quatro tapiria.'../ · .··,>· 

• 1 • •. 

e aproximadamente 10 ( dez ) dias que foi conat~ido • .i!;ncontramos .res!.~/ 
duo alimentar de macaco, casco: de: tatu e ja.boti •. .Achamos uma flecha.. per- 

• ' • • ' • • • l 

feita ( em uso) medindo 13 pal~oa ( maia ou menos 2,65 metros) e·du-· '· 
as 1panelus1 de catemba de aÇaí. Utilizaram machado de pedra para cortar 
o a paua ( usado a na. \conf ecçã.o do acaapamen to ) e aa palh~' C ari ou.ri ) . / , ·. :<", 

t • ~ ''• 

foram quebradas. Ao ~ntrar neat~ acampaaento o Al.mir: e. o: Carlo~. ~stre- . · .~··· 

param-se , vol t.b.ndo a acontooer o mesmo com o Almir no momento da caída.' · 

Saimoa por um varadouro que seguia 'a mesma direção .N~r·t.e-Sul. · Este Va.r~- ·~:'· 
douro estava bas ta.hte "ba t í.do ' e tinha mui toa estrepes. ·o J"'-nior e::Jtre-/:..:·:·· 

pou-ae • No total, con tumo a 26 estrepes. Chegamos no terceiro a.campamen- .. 
to indígena ( N:t 4~ ) , com uma áirea. a~ande, nQentanto tinha apenas. Q.\,W,- . 

,l'Ul\u;,~ ,, !•':''':<:.NN.. DU,lf•?..rlO:.fUNAJ . 
. · Ll),, I• .t.RE CU:\"J UH.h.-,1.';AL . · 
·. · 0-4 TA·· ,f'1 ~:·,'·:' ,: .·· .,::::;. L ,·_; . ,. '·:. . .. .· :.t ..1 ••••• -=.r_. _.:___-, .. ~/ ~- . ;. 

"S-~i'NATURA: ,, ~ '1:@J . , '': 
'•' ...•.... 



tro tapiris com aproxim4damente vinte dias que foi oonatru{do. Encon~r& 

moa resíduo alimentar de jaboti, jacar~, tatu e muitas cabeças de maca~ 
co preto. Achamqs pedaços de 

1flechaa, 
várias panelaa de catemba de a~ai:. 

de diferentes tamanhos e pena de cigana. UtilizarWll machado de pedra PA 
ra cortar oa paus e as palhas ( aricuri} foram quebradas. 

Nos três acampainentoe, citados anteriormente, encontramos em cada um, I 
fogo nà parte externa com uma cama feita de palha, aond~ possivelmente/. . ' . . 

dormia alguém. Tamb~m vimoa no varadouro,entre o segundo e terceiro.a. ~ 
A• . 

campamento, tres- fogos com camas de palhas. 
,;, . . {. 

Dia 22/06/92. Sa.imoa às 7:00 ho r aa , logo no in:!oio pegamos wn cipoal 'ij~ 
cerradão, atrasando mÚi to nossa caminhada. • .'Já estava.mos no baixão do Í.~ 
gurap~ são Simão. O AJ.mir estava com o p6 doendo das furadas doe estr~ 
pea. Quando o Junior puchou os espinhos, eaguinohou sangue. Então re-/ 

\ ' 
solvemos parar àa 15:00 horas. ~Qtavo.mos cansados de abrir caminho núm~ 

, 
vegetação de difícil 'acosso. Além do que , na região , tem um tal de., 
"oal cht • { que 6 um p6 branco que aparece nas !(?lhas depois que as · '8u,a.' · 
be í cham - nos 1garap6s, coriohoe e baiclíÕee ) • ll:ate p6 prega nagenje/, .: . 
e al~m de coçar mui to, fura que igual a espinho ( meamo depois de tomar.,~,;,, 
banho. Incomoda mui to durante o sono. · ·,., ·. ·· 

... 
', .' 

Dia 23/06/92. Saimoa às 6:00 horae. Neste região, às margens do lg São•. ,.. ,.., ' , 
Simao, a vegetaçao ~ muito serrado. Nosso objetivo era achar um taq~ar~ 1 

que tem às margens do citado igarap6. Por6m deixa.moa o pica.dão ( do Joe1.·· · · ·.: 
·) 

as) muito ací aa, porieso alcanç~os o São .Simã~ al"m do taquaral •.. ~:-.··:·: 
• ,' 'I 

do eetavamos indo aentd do .Norte-Sul, cruzamos uma pica.da que supomos ser .. · l .:., 

a Linha. 110. ls 11:00 hora.a ,vaasamoa em um local com vestígios d.e que.// .·I· · 

pessoas havi~ acampado por ali., R~oonhecemos que era o pessoal d~ 1111~~· .. 
• ' ' 1 { 

( Julho de 1989 ) pois localizamos uma árvore com o nome El)NJu. escrito"· 
Paramos para comer às 12:30 horas. ~roseeguimo~ nwn cerradão e em_ee&U1,. 
da entramos numa mat~ limpa boa de andar. ~s 15:~ horaa pa~aamos em oa· 

' 
tro local .aonde o pe~soal da x1U.NA1 aoampou~ ._a 17:00 horas paramoa:.-par,'~; .. ;.,:·:· .. ,.-. 

> • ~ • • 

: . :".e·:.' ·'..: ----;;.if t·2:~: · ... :·.~. pernoitar. , 
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Deich~mos o Ie. são Simão pois íamos 'gastar• muitos diaa para alcançar 

o Barracão Limeira. Resolvemos pegar 230~ Norte. Andamos bem pois a ma-. 
ta ~ limpa. ls 11:00 hrs su í mo a na. picada do -Jo aí.aa, justamente e11tre / 
os dois acampament·os { do josiaa ) pert<fda ~erra da. liundinha, àe 14:00 
horas chegamos no Limeira. Almoçamos e prosseguimos viagem beitando ~ 

são ~imão ( que'6 muito cerrada). Para.mos para pernoitar àa 17:00 hrs~ 

Dia 25/06/92. Sa í mo a à.a 6:00 horas. Andamos o tempo todo pelo lado direi 

to do São Simão.··~a 1Í:oo horas chegamos no barco. O são Simio estava / 
bastante s;co ( t!nha b aí chado em torno de meio metro ) • l11esmo assim deu - para usar o motor, porém queora muito pino. la 16;00 hras paaswaos pela 
colocação Pedroca. Parrunos para acampar àe-lá:oo horas. Se agente perma~ 

neceoae mais alguna diua, ficavrunoa preáoe pois o barco·não paesarta. 

' . 
Dia 26/06/92. ;;aimoa às 6:00 horas. At6 à.a nove ho:ra.a, navega.moa com o/, 
motor funcion~do. Ddí em diw1te pegamoa''colchaa'. iaasamos o dia, todo; 

empo r rando o barco e/ ou no varejão. As col cnas ea tão mui to duras e ago)l .. 
,.. ' *' . l ·-: ,·. 

te tem que subir emcima delas para arrastar o barco. O Se.o Simao tea / .. . , .· 
" ' • : • , 1 • 

mui to peixe ( aurubim, piranha, ourimba, piau, pacu, traira, capivara • ~ <·: > 
j acar-ê ) • · · · ·:: \\. 

Dia 27/06/92. Saímos à.a -seio horas. Continuamos nas colchas. A.travessa-:· '·· 
moe duas baia grandes· e ao .meio dia chega.mos 110 Guapor6 • .l~ l.5:00 .hr~. 
aporta.moa em Pedras ~egrao. ' 

Constatamos que o tambor de combustível qua haviamos deionadQ eatava vai 
' sando ( pela imenda do fundo ) • l'erdemos cerca de 40 li,jros. ~'1camoa / 

preocupados pois t í nhamo a que descer o .Rio Gua.por, e subir o Rio são Mi, - 
guel at~ a localidade chamada Porto Nurtinho. ~ntramos em contato com o 

' 

j I\J1 e \t\. 
~ ~ ~ia 07/0'7/92, mesmo com ã?: "i \ 
; ~ / noi tamoa na .f'a.zenda .Pau 
:::i ::> o-..1 ' 11 1 • 
tl r I I .. I 18 r I Dia 08/07 92. Jaimos as 6:00 ho z-aa; l'assamps por uma cidade .Boliviana J ~ ~ / chamada Versalhes ( àá éH 00 hoz-as ) • Daí· para a sede ( do llMMÃ ·) da 

:e: r.t:I : : ,~ ~~ g Reserva liiologicu. do· Guapor6 levamo a .45 minutos. l:"a.ramoa para informar/ 
U·Ü : f... N 

-1 ::e : das ati vidadea do Sr, Joaias no interior du reserva. l~ao P'oi poaaível / ,-. - 
<( (1) - 1. 'l_) ~ 
o ~ pois nao tinha al.guém •• ro aeoguí ao s viagem e aa 10:00 hr n, chega,os em 

acampamento base·para ver a posaibilidade do providenciarem combustível. 
Nio f'oi possível por ful ta de dinheiro e transporte. 

pouco combustível resolvemos seguir viagem. Fe~ 
D'6leo ( não havia algu6m na sede). 

· ..•. ;.:, 
'-•\' 



••• -' 1· .,.,,; :- 

t-i--.Clo.1 ...•. 1-"" ri.-~ •. e... 
- !. . . i ~ 1 li • L!.ar41f 

... · ,::·:; \' } t, /:06 /. :}{: 
' 

Santo ,\ntonio ( diatri to de Costa ,v1arquea - Ver anexo · ) •. Conv.ers~9• ·' 
N . ~ ~ , ' • i' ' .' ' 

com o administrador, Sr. Romao Cal.azan, sobre a. possibilidade de ·comp~,' 
mos um pouco de gasolina. l~ão foi posa!vel pois ele não. dispunha,· ?1~ · ·,·,:'! ·. ' ' ' ' - •• ' • : r • ~· •• 

,. - .. ' t . ,,! 

· moe apenas 18 li tra.s e segundo informa\;;oes nao ·era· suficie~~4;t p~r.a. cp.~/~.(.)f; ' • '. ~ ., •••• ' ••• ~~t1, •• t- .•••. ~ .~ •• :~ 

garmoa a.t'á Porto Nu~tinpo • .Atrav,s do sistema .de rádio .. { de. PortQ; .. ,-Jtl:a,ri.i _ _.;./: <.·· ... 
', • ,, \ • • , -; • 1 -: r . ; . f t ' -\;i, •. 

nho ) no a comuni·camos com Coa ta Marques e· o telegrafia ta '~e.'.:~á.'· ~-.r~t1:u///:/rJ'((i.1 

. que o Sr. Joaquim ( funcionário da CERON em l>ed.~as .. i~egr~e F •a~t.1. •.. ~u)>.~~?~:\+.)( ... 
fl • • • - • + • • '\, :••1' :-1 1, ~I•, •J:• '~ : ;, ; ••! ,.,,.ql-''.,:\ 

do· e iria ooneeguir 10 li troe de gasolina.· · . , . .. . ; . 1~ •. .-:. '.:' •. : ·).: .• :·:·:/ ·:·\1~::,:: .. ' · · · · · .... ·:. , .. ·: ; ·-;: .. ? _r.·· .... i_:~ ··:~·(1· / .... -.><·.:.:.:~j}/J}:!~ 
- Dia 09/07 /92. Estamo a esperando a ... ohegada do combustível,.· Em: conveJ"ea · 1;:: ·- .. /;r_:'- · •,,,... '' " ~' ,it.;·t:,;~.;..,1,~'l; •. r~• 

com o Sr. Urbano Rocha ( residente em Santo Antonio } , este oonto~-me· k~ .··i.: );·,) 
que , . trabalhou para o CJ?Rl'•1 e ajudou a ab~~r a, pi<>ada que J -, 9.sia~. t~ .. u~ · ~~::··::1 .. ~·~ ;·_, 

~ : • • • • • 
1 .ir . ":\·/?!':.: 

aando para explorar madeiro. e min6rio. Contou-nos ,também que 1148 qab~/<: .. :;~··.~~·~~.': • .• . ,; '\ ~ . 1 ~ 1 • ,} •• - , •• , 

ceiraa do são Simão tinha mui toa 1nd1os. A:f'irmo~.,.·que .o ·~out9t ·~~_,ipotL~/\:?Ji;+; 
• • ', ' • 1 •• -~. ' : ''i, ,, .:., .••. ,])i,· ·.~ 

, \ , t ..1 , ~ 1 

.vel pelos trabalhos do CPHM, chegou .a 1r numa m~lo.oa de~aeef;in.dios .. ;,e,. ;i~:;;··,/,· ..• )\.' , • • , '• , ., , • 1 ••• , ,' ~ .•.••••• ··, .•. -' ·~,fT'l" 

conversou com eles pola sabia falar a lingua.. · · ; · : · · :•'· .. '-.'': '·. ·;:!''·/····}:t.;):\).t::. -, ... · .. ·.,1:·.· ·:· · .. ~.··;.\·•· ~·<~t;::"?.Xt~~1·~:·t,~,.·r 
• ..~: . ~ . . ., ~ ,,:){ f.fi ••. :' ;: :r _ 1 ~~.: :1. 't,1,":r~~'li.t ·~ri/7"\;' (~·t;J'tl)\."'" lf'i,t. ! . : .... ., ·. ', · .. , .. ' ·. ',. ···.:.:", --,: !>:·;:~;~~:f.\.~~,iv. 

Dia 10/07/92. Conversamos muito com o sr. Vioente·fu:rtado.· ·El,e.'oonh$ce/,.:~r"/.i6\~\\;: • • • J •• i • ' ••••. •', ;l'í,'' tl 
"" ' . . • • "· ; ;· • '• • ,,; 1 ,, 

mui to bem a· regia.o do .Baia Rica, pois já trabalhou po~ l! .p~ohando .. ~f:)~~i~i. i{:.· ,;·;· 
cadoria para o Hamil tqn .• .r'ica.m.os combinado a de n1J,111a prcS.xima. ·vez $19·. no~ ... ; :._if/, . ' . - . ' ,,. ~~ 

a.cómpanhar. O Sr. Joaquim chsgou , por6m aoe informou que ·não dava·,,. para/· ··.;)'1X'} • 1 _, ••••• ,,. ', 

arrumar o oombuatível. l.~ quatro horas da. ·~f;dru~_da, olleg~u· ~ ·-~ª~-~~ /l'.~{.'.:.;J~;~Ut 
que vaio num barco boiadeiro e nos informou que o oomandanlo de :Ve:rse...,./ · .. ;1 i);:~: 

• ., , J. ' , r' 'JJ ••' :" 
lhes estava· aubindo e trazia gasolina • .Ficamoe na. expeotat.iVà do·"cQ~;p~~·)· /·h.'!~ ' ' ,: ,'.,.. . ,' ._. ; 1,:,.~ .,~•' ·' :· ,_'"L ·.it~.~t;;; /jf!,~; 
um pouco. ·, '·. · · :,.:. ·:\',· · .;~:·,.~1,'._:/\~}\l;;ff 

. .,., .. · ,:: . ···:; ':.··<t· .~ :.;(}H 
Dia 11/07/92. Aa 10:00 horas chegou o barco .Uoliv1a.no,.porém 'o oomana.o.n· .:: :·.·\?· 

•• : . . .... ,,!.'·, 

te falou que nao tinha gasolina. As 11:00 hre , chegou um barco pesquei- ·. · .. :-:_ .. , 
ro e trocamos 02 -litros da gasolina por 05 quilos de f~rinl':1a .• la .12~~/> ... ;~··) .. :: .. 
sai mos com destino a Po r to Nurtinho, com 20 litros de gasolina: Entra~/ .. !:-:: . .::_ .. : .. ' ,,. • • • •• '>' ',,,• l' 

moa numa baia, andumo s mui to e sentimos que esta.vamos er~ad~s. V'ol..t~a .'. ·.:'. ·.:.;; 
e o pessoal· nos exp11',::ou direi to •. l\s 15; oo horas . so.imos de San.to· Antonio··. i·\;\:: 1- 

\ I f ~ 1 • • ~ , • 1 {, 1'í ·: • 

e às 18:00 estavamos cgoga.ndo em·FÓrt9 Muftir~.ho~ O .~r. \.ijra,u:p.~ l:1~ei.,as/; : .. )<,/f 
, .' ' • , . • ••• ' j ' . ~ .. " l .. ·,, . 

de 'souza ( administrador ) nos oadeu a casa da .~@inistr~çno.·p~- fioa,t.:/.fU~: 
· . · •. 

1, 
· • · • • ••..• '.fil!lNDAÇAo ·l'.IJÀCJ<)N°l.tf:lióo ·-HJ.::.1>!i!.1· . .-.·F:~:..;.~ :u..,> ." ;:nz:\}.· 

al 
. d \ •t . . r, . . . . ," '~ , ... ·Uff~I '/• . '• •} •• ~ .•• 

moa OJ a os. · , . · , .· _,·.:·º~f'.E~E CbM .0,~1µ~fi~~- ··~ ,;i;:'•'· (;,::,.~:S),.i; 
) . . O' T .. 7-· . ~ .... '--1··~·" ··{··--,t\.1,, • ~ , A A1__ ;+'j ~., ,~-.--/ ~ :-4, ." :,1-·::: ·~~ .. ;t-.,;l• .• ,n . .:::,~ i·~ . ' . :······-- --~J, .. ,. · .. •, 

.t,SSINATUHA: .••. . ,': ; ·: . : . ·. ~ . , 

Dias 12, 13 e 14 permanecemos em l!ortci Plurtinho•\ esper~o ~~µrit,~.·qU$·:;,>:. ·~\~ 

. • . . .:~ . .:~::;: : :'._ .":> "'. :':i:[;~:~}if f ~Í'.;;~ 



,, 

vinha nos encont.ear , '..codoa o a dias aaimoa para pesca~ o ed QO~emoa porque ":_;.,::. 
o pessoal nos forneceu comida. 
Da. foz do São Niguel para o Guapo ré, ~ possível chegar at~ o encontro· da 
Ro-429· com o Rio· s.ão .1.·Uguel. 

1De 
porto 1~1urtinho at~ a foz do. Igarap.6 Pr.e~ .. )::_,. 

. . . ~- , 
to, dá duas horas a da! at~ a lagoa preta á mais 40 minuto4· •... · . ··r' · ··· ·, ,"··.·.· 

' ' ·~ , , 1 f • , ' ' • J- I • : '' / ,:-. tt,~ •' 
\ l · ~ •... ' . 

1• 

• • l !~- ~ •. 

Dia 15/07/92. Aa dezoito ho rae , Antenor e A.l.ta1r chegaram com a viat~ra· :·<.··· 
, ' .,., ' • • ' ; • • i;..t, ·~· •• - ; •• , 

para nos pegar. Vimos que era oportuao seguirmos ~t, Costa. tiarques·· pai-a/ ;·}> ·, 
conversarmos core· o pessoal do. lBAMA, aoerca doa acontecomentos. Aprovei~'· ,,. ··.1 _ · . . ' ' ' . . 

1 ,·· 

tamoa a oportunidade paea conversarmos com o Sr. llraulib sobre a hiatdrá · .;· , ... .. . . . .. ' .. ,.... ' 

de Porto I·lurtinho. Lamentamos termos. pouco tampo. Resumidamente·. colhEUDoa:'··<. - '- 
• • • • \ :.,~ • ': • ' ' •, < ,, ' •• , • -' ·~! 

as seguiates informações: ·~ \' '. . ,: : ~.: . .;, 

- , 
' ' .r ::i. 

" - 
- O avô «lo Sr. liraul:Lo { Sr. Si ria.to .!!'rei ~as .. de Souz, ~ to1.·., 

quam"'abriu o aeringa.l de Porto .l~urtinho_em.·1947~ . .Ne~ta,·'_::4· .. .. .. 
• • - } ~- •• 1 '1 . •.••. ;· • •• 

poca a Vila de Santo Antonio já. existia. . .:.:,· ·-_ ---·-· ·/ ::.:.:- ,,:.:,,:.. 
- A base eoonom1ca de Forto lv+urtinho era seringa. e caet~. '..> .! 

. ~·~ ; . : ' - ' .. ': ~ - ' ' ' Em 1982 o INCHA implantou o projeto LlMOEl.W. e ·nao resp._ ·.,i·_ . \ .. ' .. • ' : 
tou os mora.dores antie;oa, atingindo grande 1>art•: ,d:9a· s~.-.<-:·:,.> 
ringaie e caaüaanaí e , .. ... 

- O 
0.Sr. 

Siriato I amansou • os indioe ohamadoa· 1m1.quelenh~·· . . 
que tinham aldeia 07 Km. saindo de Porto Murtinbo; 

Atualmente conta oom aproximadamente 22 famílias. 

~·~ ' _: 1 ,f 

'' ; 

1 , ' i ~ 'í 

Dia 16/07 /92. ::laimos de Porto ,~lurtinho oom de:.~ tino a Costa Marque~.· Ai~ , 
' • ' 1 : ~ .' ~ ·~· 

R0-429 estava boa pois há poucos diaa haviam oonoluído o serviço deJçase' , 
oalhamento. la 14:00 horas chegamos e após o almoço tomoe at, o l.li.ülÃ~/ . 
Inicial.mente conversamos com a encarregada do .1.U.U"lA em Costa j•larques · ·, . ' ' 

Sr • .Maria .r'átima G. s. Soares, sobre os aoonteoimentoe que nossa equipe 
havia cona)atado no interior da ~ebio. ~uapor& e a gravidade que estes J 
representam para o grupo indígena não con~actado, EAtima escl&reoeu-nos 
~~ que a f&servu !iiologicu. tem wn quadro funoiQIUU específ'ioo {. trea . / :_ · . 
pessoas ) e eatr1utura p rdp.í a, apenas ocupam uma ·sala do 1~ •. ~,~-m~ / ,. _ 
sugeriu que cnaeiaseeao e o diretor da .Reserva lliologica, Sr • .Ame.Se :4\1.meida ._: __ . -. ·. 

. . ' . 
Rodr í gues , Inicialmente aolici tei que o Sr. Am6e nos informasse sobre '_. a 

"""' ' '. 1 situaÇao da rebio. Guapor,. ~ate nos disse que estava ~udo bem, que .a6 
tinham paqueno s problemaa com pescadores de jaca.r~- (' c~ureiros ) · · mas ' ' •, 

que tava resolvido. Acrescentou ainda que não sabia oomo estava iio lado 
FUNDAÇAO N>'CtON"l DO I' ,10. 'FUNAi 

C01\lfEk.E CU.\! URH,1;.,AI.; . , . -,;.' ~··.' 
D; TA: t?f ·°'{ ' - . . . 1 2 .. ~.'-' ................ .} :wi '---: . ' ' 
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10. ,! . ,. 
Leste ( proximo a lsidolandia ) poia há um ano que não a_pare~~. ne~ta r4 i, ·,, 

gião. Passei então a relaj;ar~ os fatos constatados na região do ~S:. lltca· · '~:· · 
( interior da Rebio Guapor& ) informando-o de que as populaçÕee.· ,de Pedr~.Ú'.1'. i 
.Negras e Santo Ahtonio afirmam de que exia,e peaaoae do l,ij4MA e.11v0.lvi~, / ;.' .;· · 

. " ':\"" 

co111 o Josiaa. e Tunga.. :t'icou combinado de que na manhã se~nte_o. l.11,N,14 j · /( · . . - ,. ,', '~ . ' . .. •,. :·. 
desencadearia uma f1aca1izaçao na citada regiao. · · :' · · .. _.- •... 
Ap6a o llJAf'LA fomos tentar l.ocali zar a residência do Sr. Joa.iae -. .tlapida.. /. : • .' · ·: . ,,., .., ,, 

mente ... a encontramos. O oi tado Sr. nao se encontrava. Sua espos_a nos 1.nfo,t' .. 
mou que ele estava pescando. Ferguntamoa sobre· a ida do Josias at6 o Be.ia· ·. \ ·. 
Rica , ela nos confirmou e disse-::nos que o Tunga , j.unta.m~nte com ma.ia Qa>iJ:: .. · 
senhores de Cuajará., no dia 1'3/07 haviam retornado para a ~egiâo.·· Rapid,1.:',·)·:. · 

' : . ' , , .~. 
mente voltamos ao l!SJU;J.A e comunica.moa o fa~o ao Sr. Am6s. · · · 
ProcuraDJos conversar com o presidente da. entidade eoo1ogioa ( MAT.l ') ~· .'/ 

• l 

Padre Paulo Verdier. Ap6s longa conversa sobre questões reterent.~4'1 ll. ~:. _;:. '.. 
bio. Gpapor~ { principalmente sobre a pro'b.lematiq~ d~a moradores· d~··~Vlla. ::;.;:, .. ·.:' · 
::lanto Antonio •••• ) este noa convidou a pernoita.:r na sua residência ·."·<:r:,:,;,'.f·<.,; ~ ' . ·. ,•. ·. ~~·-/:\ ·; . .'_: .·\~r-. 

radiador do Toyota, 
brigados a retornar 

Dia 17 /07 /92. Volta.mos ao I.iM!~lA para deixarmo a o Of!cio da .l:'rente Conta.., · : .·. 
to Guapor~ ( Anexo ·). l~a oportunidade o Sr. 4m6s nos informQu. que ·.~· ::~(·.:·_ 

' \ ~ . 
esposa do Sr. -Jo eã as havia-lhe dito. que Joaias estava , juntamente com .l .'.: ?'<. 
Tunga, no Jlaia Rí ca, ·· ',, .·. 
Ap6a final! zarmos oe contato o ern Costa L~Ãarques, iniciamos retorno I;\ Ai.ta · ···1• : 

• :1 f, . ·:: • 

.Floresta Doeate. u, 20 Km. de Costa Marques, a válvula teraostá.tioa.. do./:.;),\~. 
1. ,. 1 

• ingrimpou • e por pouco não fundiu o motor~,.'.· fomo~ ·~~-.'.<.'· . .:· · . 
até Costa. t11a.rqu.es e portanto parnoi te.r m~s:·ua .. v~z .' :.,::·:_;. ·. 

• ' • • ', 1. 
• 

1 i- ~ 1 • ' • 

' ' • ' 1 neste município. 
,, .. 

1 

CONCLUSÃO: - Po r- eaquecimento, nã.o oi tei que este relatório !_oi r~digido. '.·. 
apartir do diário .de campo do servidor .Francisco e. Benigr.K> ;: .. · . 
Ao ler este relat6tio, possivelmente estabeleça-se 1con.fu.-.'. 
são' entre os t~rmos '.Baia Rica• e· •são Simão•·~ .lia~ oarto- ·. · . ~ ' . 
grafia ·cficial o lg. São Simão tamb~m 6 denominado c~mo· lg . . ' . •... ' . ~ . 
.Baia Rioa. Regionalmente ele 6 , apenas , conhecid(;t ·como '/ 1• 

...'.· .:· . . ' 

lg,rap, .lia.ia. Hica. ·Bate igarapá tem sua cabeceira ·~. ~erra ·:\.:'.; .. ' ' "· 
da· Tartaruga , cruza a. . .Serra. Joao Antunes e no seu bai'XA), ;.·. · . . . 
curso espalha-se nos campos , aendo desconhecida sua • boca' 
no Guapor6, formando v~riaa baia.a • .A baia que 11~enda1 ·cota. ·.:· · 
o Rio Gâapor, & conhecida como ilaia. Bica. 

FUNDAÇAO NACIONAL DO lll!O'tQ. FUNAI 
CONFERE COM U1Uüi,',,\L 
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Os acampamentos ind:Ígenao localizados .arl<> recea 
tea e ,esjava.m em u.so • .E'oram abandonados de~ido ·. · 
a presença de invasores; ·. ,, ... . .. · 

:· ~~I ~; • \. ,!_· .•. ~ > 

Certamente existia mais acampamentos 1nd!genaa//.:\ ·,.\:\'.; 
•• - ' ' .. ·. __ .~·\ ,;)· ~···,! 

noenta.nto nao proaaeguimos na locali~açao ·. devJ.·:\· ... )· ·· ~ 
do paroebermoe que os isol,ados eetavaa .aaeuat~·· .. · ... :·\-,.. ·\ 

' ' ~ ' 
'1 ' • '' ~ dos; 

1 
• -: . \ r ' ~ . • 

- O acampamento indígena. n.a. 43 está situado bá 01..· : ., :·. ·:. 
quilometro; da pio~da do Josias/?.unga; <. · .'.;, ··i '<> ·''' 

' ,' 

Bate (sub( grupo indígena isolado ( do .Baia R1- .· , .. · 
ca) utilizou machado de pedra para confeocionar .· 
oe acampamentos, diferenoiando~se ,,do (aub) gru-··, · · · .. · . 
po da Serra da '..Cartaruga ( ver relat.6rio.·.ti/~,·; ... ,),\ 

' ' • r - 1 !._' • ' ~.! ! ~ 

11/06/92 ) que utilizaram. instrumento d.e. ~errp/· ... ::.-'_.t;;:~) 
( af 1 ado ou novo ? ) ; · · .. · ··-~ · :. · · · ... ., " 

- Ãchamos que o gru~o do .lia.ia .Rica movimen ta-ae / l : .. : \·',:. , : 
( no período ohuva/eâca) do maciço oeste da//.·.';,;;·? 
Serra João Antunes pãra o .Baia Rioa · ( '·Sera. fda ::.>:.-: s. .. ·,1·; 
Jl.undinba ) ; 

!NVASUH.t,i;S; 

- ü lado Sul da Hebio. Cu.aportS, apesar de ter a / . 
sede do Ibama, 6 alvo de invasão de pesquieada.1 ·: 

. ! 

rea de madeira e min~rio • tendo como ponto ·de/ · ': 
) ' 

partida o munio!pio de Costa Marquee. ! inadi-/ · . 
. misa!vel que tal ação esteja aconteoe.u.do pois , ·' ·'' - ' 

no citado município ( com um posto do l.lW.M.A). a . 
popula~ão 6 conhecedora do aseunto; 
Us infratores, 8r. Josias e Tunga, ambo~ reei-/· 
den tea ém Costa Marques à Rua 11aaor6 na '41 eão . 

H - f · conhecedores da regi ao e' segunde tnfo~s;oes og; .... 
lhidus em l'odras i~egras, há· doia anos pe~quisa.m ·. 
na região do lgarap, são ·s1mão.··.Bata 1nf'orm~ção: 
tem sentido pois em Ãbril de 1991 (. ver .relat6,..-: . 

. . . . .. ' . 

rio R/ X.XVÍ/04/91 ) constatamos pesquisa ~ur1.te-:- : : . · ... · · ; 
ra na região. O Sr, ?'I.Ulga á · ap~nt.aélO como ~~ ·./ ··.···,· .': .. · '! 

doa parti<lipalltea'do massacre doe ind.1oe·1~ola- 
doa, organizado pelo Sr. ~broaio ~aeo de Azovi ... 
do na d6cada de 70 justamente nesta mesma regi- 

( Baia It~ca ) ; 

fl ',\ 

N 

ao 
- ~o auampamento do Josias encontramos v~iaa .P.e-. 

' . 
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draa trazidas da região. Jü.gumae tinham aeme./. 
Lhança coa amat! sta; 
~m Pedras Negras, Santo AntDnio e Porto Murti 
nho, c9menta-se que os infratores têem apoio/ •.. 
do I.BAMA de Costa MarquesJ 
A dnica forma que p~rcebemoe para i~pedir o r.t 
torno dos iníratorea à região,, montarmos a 
canpaaento na 'boca' da .liaia .W.oa com o Guapo 
rá. ~ara tanto estamos provtdenciando e poasL 
velmente no dia 21/08/92 Qstaremoa ·nos desl.o-/ . ' . 
cando para o local citado. 

- - . ~' ... 

'., 

'· ,, 

. 
i ~. - •' ' '• . i . ~ 

f •• ~ , .. 

' . 
• ·:, ••• l ' 

·l 
• ;),. ! • 

.. ·.' ' -,,_: ' • : j 

,•. 

1 
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RrJ.,ATelRIO: R / XXXWlll / 07 / 92 

T?fULO: Expedição Rabo. da Tartaruga 
PER10l>O: 28 de Junho a 04 de Julho de 1992 
.liARTIC+l'A.N'fE.:3: Ala ti r Algayer 

Paulo Pereira da Silva 
RüT.i:;IHu~ 

J:>artindo do acampamento de, funai ( localizado às margens do.la 
ra~6 Sete Galhos, 230~ Norte·referente A Serra'da tartaruga ) 

seguir pela estrada abe rta pelo Sr. António .r'ernandes Machado / 
Cunha, em 1984 f até chegar na Serra da $artaruga ( 08 quiloma 
troa a'dentro da Bebio. Guapor6 ). Da! contorna-la ae.ntido Qe4 
te ( indo em direção do "Rabo da tartaruga") até o seu fim./ 
Deste ponto aeguir 60~ Norte at~ encontrar o Igarap~ Sete Ga 
lhos. Dai .. aubir o citado lgarap6 atá a ex-poaae do Sr. ÃrlindQ. 

ü.BJ J.::Tl VO: 
• # O Objeti~o deota oxpediçao consiste em: 

- realizar reconhecimento do lado oeste da Serra da 
• 
Tartaruga, como tambám do extremo sul da Serra do 
Colorutlo { afluente do Rio Br11J190 )• 

-. averiguar perambulação indígena na região; 
- observar poaeível presença de estranhos na ex~po4 

se do Sr. Arlindo, interior da Rebio. Guapor,. 

INl'H:üilUÇÃO: A rl:lt;iÊÍ.o expe d í.cd o nada ~ mencionada pelo :Jr. Arlindo como J 
de ooupaçãp indígena. O Citado Sr. nos afirma que em 1986 t 

às margens do Ig. :;,ete Ualhoe ( al tu.ra da linha J..24 ) viu 
vestígios ( rastros e água 'toldada'·) • Noutro.momento ea 
controu numa picuda indígena um pau rachado (l,10 metros de 
comprimento ) fe!.to um pique, com pena vermolha de arara. / 
.Não aacheu, U-o dia aeguí n t e val tau neste mesmo J.ooal e .oolg,: 
cou uma pena branca. No outro dia os indios colocaram um.a/ 

pena-branca na porta do seu barraco. 

Dh~hN V01 VIIviJ:;in:u: 'f ranscravorei a seguir, o di á.rio de campo do Sr. l'aulo 

Pe+eira da Silva: 

" S.aimoa do acampamento ( às margéns do Lg , ::Jete ·. J,a- , . 
lhos ) às '7:00 'h r-s , Pngamo á a estrada e fomos atá a / 
Serra d,.i fartaruga. ileitan,do eata , pelo seu lado · e'1 
querdo, há 01 Km, encontramos um varudouro indígena./ 
Seguindo-o, paasamoa por uma cabeceira e maia a frente 

um 1barreir01 de caça com uma oaauda de anta. Neste l~ 
cal p ar-amo a p ar'a comer ( poI a já (HU meio dia ) • Ai tJ,.' 

:\ 

·:~· 

1 

1 
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02 
nha outra cabeceira • .Deixo.mos as mochiJ.as e resolvemos dar uma andada m. 
Laa imodiaçÕos .• Uns cinquenta metros 'à. frente enocn t raaoe um tapiri COlll, · 

cerca de três anos que fora feito • .A madeira ut.ilizada já está tecla .N"Q· 

dr-o cf da , O ~carnpamento ( N!. 46 ) ocupa uma área de aproximadamente sete/ 
metros· de diâmetro .• Encontramos baataute resíduo de jaboti, uma ofl.beça / ·: ·.;_; ... - . de macaco prego e ainda tem sinais de !oe;o. Sibi co r-r-ego acima e o . 41..- . ': .. 

• •. '1 

mão (Altair) tlosceu o mesmo. Há aproximadamente 400 metros {oorrego A 
baixo) outro local da acampamento ( 14 47) maia antigo que o anterior 
pois não tinha oa vestígios das madeira.a usadas para a sua confecção./ 
.Naia à frentae uma árvore aonde ooletaram mel { da mesma 6poca do acampa 
mentoJ. Seguimos em frente atrav~s do varadouro indígena, com bastante/. ó 

quebradas antigas e poucaa deste ano { acharaos que passaram caçando). 

Chegamos ao fina.li da ~erra da l'artaruga { ~o rabo) e o varadouro segue 
arrudiando a mesma. Largamos o,varadouro e pegamos rumo 60t Norte. A 
traveasamoa um cerrado de "nava.Lha" e um ala.gado com cipós. Cbe,gamos no 
Igara1l~ Sete Galhos· por volta du quatro e meia da tarde. 8esolvemos pe..t .,, . ·. 
noi tar por af , 

t . ' 

.Dia 29/06 ( Segunda .1:·e1ra ) • ~aimos àa sete horas,aeguini.os /. 
no mesmo rumo. A tre.veáaamoa um al.agado e aa'í rao a num cerrado com campo. / 
Logo à fren~e avistamos uma serrinha ( Três morrinhos ). Sabimoa esta pg. 

.... 
rem não encontramos algum vestígio no seu tôpo. Almo~amoa pois era meio 
dia. Avista.moo maia doia morrinhos no sentido l6QA Sul. Subimos o pri-/ 

meiro e nno encontramos vestígios. $oguimoa em frente no mesmo sentido. 
Descemos um baixo o encontramos um igarap, { afluente do Igarap6 do Me1). 
vinto da serra. Subimos o citado igarap6 e encontramos uma á.rvore derri., 
bada pelos indioa, com nachado de ferro, hLi uns três anos atrás. J:lesol- - vemos que um fosse por um lado euo outro pelo lado oposto, aubi~do o ai· 
to.a.o igarap6, para vermos se encontravamoa mais vestígios. Logo encon-/ 

< t ei wna árvore! Ipê) aonde coletaram mel há aproximadamente três a- 
z NI - ,,. - ,.. I 2 f\ n a atrás. Ao derrubarem o Ipe, eata enganchou noutra ârvo re , ~rruba- . 
2j r m-na por6m o Ip; nÕ.O caiu. ~ubiram e coletaram o mel lã emoima •. Tira- ! i~ s uma foto. Gontinuamoa em frente, tinha umas quebradas da. mesma 6po- 
0 :, , b .., t ~ Fomos at~ o p6 da Barra da Volta. Su imos mas nuo encon raJlloa al- 
~< . 

2§ , vestí.gio. C~mo já era 17:00 horas reaolvemoa descer a serra. Encon 
~ ~ í . 
z ~~ .. uma poça d' 6.gua , aonde pernoita.mo~. 
~6 ! : o- C) ' :::, 
<( .: ~ . 

~ i ~ 1Ji a 30/06 ( 'I'e r-ç a ..t'ei ra ) •. fomos pelo campo, beirando a Se.i: 
::, <( u, 
"'- 

0 ~ra da Volta ( pelo seu lado Horoeste ) • J.)escemos wn baixo, pega.moa wn / 
Igarapá que vem da Serra da Hampa. 1>eacendo este chegamos no Sete Ga- / 

I • 
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lhos ( não encontramos vestígios algum nesta percurso ) • 8ub1moa o Se 
te t_;alhos com o objetivo de chegar a.t~ a ex-posse do .::ir. 4rl1ndo. An 
damos at~ às 4:00 horas e al4un~amoa uma 'juquira' qae pega os dois l& 

dps do Sete Galhos. Como agente estava mui to canaadc , resolvemos per,./ 
noi car , 

JJia Ol/07 ( ~uarta .!:'eira ) • ~aimos à.e sete horas, atravessamos/ 
' . a juquira e maia a frente encontramos outra, que inclusive tem um-~~l~ 

cal de barraco .. ( éaído ) do lado direi to do 8ete \.ia.lhos.. Fomos em trq 

te, passamos umas madeiras derubadae e duaa picadas • ..As madeiras derry 
badas ( mogno e cerejeira) ainda estão no local ( mais de 15 toras). 
Por volta das 14:00 horas saimos num carreador. Seguindo este, atravea 
aamos o Sete Unlhoa e em seguida chegamos nwn pasto e nu.ma casa de ti 
boa coberta de taboinha ( ex-posae do Sr • .Arlimdo) com muitas coiaaa/ 
dentro ( panelas, machado ,galão, encnada, colohÕes,máquina de planta.ri 
e mui to caco de cerâmica ) • Como já era três hora':3 e o tempo estava ~:/ .. ,. 

~ 
formando para chuva, decidimos pernoitar na caaa. 

Dia 02/07 ( Qâinta .l:'eira ) • Saimoa da caaa às sete horas e como 
1W ,.,, ,,,_ 

nao vimos algum vestígio de estr~nhoa na ragiao e nao escuta.moa baru-/ 
lho algum de mâqní na , reaol vemo a vol tar pelo carreador e andar maia na 
a erra da Hampa. l'or volta du. dez horas , passa.moa pela esplanada. de t.Q. 

rae. Mais à frente encontramos outraa duas esplanadas. ~argamos o O&L 

readore fomos beirando a serra pelo aeu lado sul. Quandi eocontrav~/ 
moa uma grota d'~gua, nos dividiamoo descendo pelos dois lados. ~ão eA 
contrumos vestígios indígena,, somente alguns oarreadores de maderei-/ 
roe. Por volta das trêa horas aaimoa no cumpo. Largamos as coisas na p 
beira do campo e fomôs andar r.oargeando a tierra da. Hampa. Encontramos ,J.. 

umas quebradas baa tan te antigas. não conseguimos acompanha-las pois ~l, 
f N1 t campo e muit~ longe uma das outras. Voltamos, pegamos ·as coisas, e~ 
w. O\ . 
~:: o já era muf to tarde, procura.moa wna poça e dormiaoa por al!. 

i 1 ~rL' 8 § / üia 03/07 ( ~exta-feira ) • Saimoa às sete horas, beirando a se.r. 
1 ~ \t'f 1 

, olhando se 1encontrava vestígios. ijuando 'encontravamoa uma grota, ~- 
º Q I i 

1 ' • 
~: ~ /gente descia, um do lado e o outrq pelo lado oposto. ~ncontramos algu- 
i i<r'j t1 mas quebradas de uma trêa anos. 1-'or volta das dez horas chegamos no fJ.. 
'<(Ô i::, ~ f O ;i ~ nal da serra da câaapa , Come~e.moe a arrudia-la e por volta do meio dia/ 
2: f- ~ • 

~ ~ :fs descemos um beixo de um co rz-ogo ( Lgar apé do 1•,el ) que vem da outra Sez: o O( 

ra. Âlmoçamoa, deixamos as coisas e reaolvemoa subir o Ig. do 8el. AnàJ! 
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mos um pouco, era wuito cerradoe como não encontramos algum vest!gio, I 
resolvemos voltar e descer o citado Lgar apé • cada um por um-Lado , EncQll 
tromos algUDJna quebradas bastante velhas. ~or volta das duas horas en-/ 

con t r'amo a uma poroba do r-rub ada pelos índios para coleta de mel ( apro 
ximadamen~e h! trê~ anos atrás). ~ncontrumoa outro corrego que nasce/ 
no campo ( na Ser~a da Volta) e desagua no igarap~ que estávamos des-/ 
cendo ( Lg , do 1'iel ) • Devido o adianto.do da hora, resolvemos pernoitar. 

Dia 04/0_7 ( :Já.bado ) • Sui111os às sete horas. l>e vez em quando / 

encontravamos quebradas velhas que nãó duva para segui-las •poasivelmeD 
te• era varadouro de ca~a. for volta das onze horas chegaJIOs no 3et~ / 

Galhos. Descemos pro acampamento• chegamos por volta de meio dia e tã 
va tudo bem. 

Oll~tHVaÇlu: No dia 15/07/92 o sr. ~aulo fereiba da Silva retornou~ ra 
gião da ~erra da !artaruga e looolizou outro acampwnonto / 
indígena ( .Nà 48) com as mesmas caractaeristicaa dos aca,a 

paruentos ci~adoa neste relat6rio { i~ 46 e 47 ). Ver loca..1.1 
.•. 

aaçao no mapa a.nexo •. 

cuNCLUs,ILJ:-A região expediciobada { mesmo fora doa limites da Hebio. / 
Guapor~) ~ usadu pelos indioa isoladoa ( ainda esse ano)/ 

para caça e coleta de mel. Tambám, há apro&imadamente três 

anos atrás, estes índios tiveram acampados na ci~ada regii~; 
-Ha.a cabecei rua pr6ximo.s à ~erro. da -Lar t aruga, h~ três anos/- ,., •.. , 
atr~s foi regiao de ucampamento indígena. ~ocalizou-ae 03 a 
campamen to a. 

FUNDAÇAo NACrONAl ºº INDIO. FUNAI 
CON~RE COM URh.,!.',AL 

D A T A:.~ .....•• :.L . .J ·---·-·~l'J,l-11 
ASSINATURA:____ ~ 
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HillJ.Al~iUU: R / X.X.XlX / O'{ / 92 

'.r!'l'U.LLJ: l'icauaÜo d a A.l. Hio tiru.nco com Lg , ;fote Liulhos l e 11 
f.C:H1v!JO: De 07 1t 10 de Julho e 2~ à 30 ele Julho de 1~92 
l' ~lH'fH;!l' ANT EJ: Ál t a.í r JUgayor 

1'.aulo l'areira da .'.:>il va 
l' atüo .r- uv ;lO 

Hu'l:.c.lHU: .l:' ar t indo do acamp amen to às murgena do lgarap6 ~ete vul.hos, de~ 

cer este at6 o piJcu.dâo dá área ind!e;ena Hio .l)ranco. °"' partir / 
deste ponto, subir e descer o citado picud~o. 

u.uJ tl'l Vv: Reali.zar levan tawen to de vestígios indÍt.;enas como t amb ém fi.a 

culizar a regiÜo por ser passível de invasão madereira. 
JJl!.JJ.:.l~VULVlN.t.ü'l'.u: ·rranscreverei à seguir , as éi.llota~Ões. de campo do .ir • 

.l:'uulo l'ereira da ::lilva: 

-1.:.. 11 .l)la 07/0'(/92 l '..1:er~a Pe í ru ) • .';)uimos do acampamento"/ 

hs e: 50 ho r-aa , Po r vol La d aa 16: 30 no r-as p aas amo s pelo 

loc.l a ondo a equipe anterior dormiu ( perto do ant~ 
go ac~mperoento de seringueiro) • 

Dia Od/07/92 ( ~uurta ~eira). ~aiwoa bem c~<lo. ~or volta das . 
15: 30 horas chagamo a no final du picud:..i. I'e í ~u pela equipe na / 
expedii,;;o ttnterior ( ver relut6rio H/Ai..ilJ..1/06/92 ) • l'ro.aaeguj._ 
mos maia um pouco. l' ar amo a para pernoitar às 16 ~ 30 horas. l.tuan. 

d.o o Sol e a Luva se pondo, 'ouvimos barulho de caminhão rumo J:4o..: 
te ( i ndo pur u o Los te, para trás de onde est&vwnoa). 

Dia 09/07/92 ( ~uLnta l•'eira ) • jaiwos às oete ho ru s , deixa.moa/ 

no asua coisas e con t í nuaiao s • .t'o r volta· das oi to e trinta horas 

decidimos vo Lt ar pois não se anoon t ru algum co r l,e na beira do/ 
0ete ílalhoa como t ambám não encon t raaoa vestígios do picLi.d;:o / 
du Are~ Lnd I gnnu Hio .uranco. Ho noaoo retorno encon triimos um 

lo cu L u o n d e o 1 g::.i.rap6 faz uma curva e urna árvore de r rubada p,a 

ra p í ngue l a , Heo t o local u.chumo a o picud~o du ~. 1. 1(io .Uranc..) 

~ bem na volLa do Jacar~ - porque tinha vários tom~do banho/ 

de S()l1 ) • Como ugl:nte tinha ouvido barulho de cwninhâo, resol 
vemos seguir através do picadu.o { 44:Jt 1forte ) • l'or volta das 
16:00 ho r-aa c~egnmos no 1lio Co Lo r-ado • Neste local pernoi t.amo a, 

Dia 10/07/Y2 ( 0oxta .feira ) • ~u.imon do L:olorado bem cê do ( sl,!. - 
b í ndo o p í cwi;o d:.i 1··uwu ) , por volta da s 06: 30 p asuamo s por 1'. 
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ma lagoa, depois uma pedr~, aubimoa um elovado, paaaW11oa um~ 
ao e um carreador velho que cruza o picadão e adentra na .Area j 
Indígena Hio .Uranco. l.a 14:00 h.oras deixamo.e nossas coisas. An 
dwnoo mais um pouco. Olhamos no mapa e percebemos que eet4vamoe 
uno 12 Km. do lgarap6 Sete Galhos. Resolvemos voltar pois o b8.l.ll 
lho que agente ouviu era na -A. l. Rio .Branco meamo,.,por6m muito· 

longe ,· talvez na altura da linha 70. Hetor48JD.os e pernoitamos/n 
no Rio Colorado. 

llia 11/0.7 /92 { ~ábado ) • Saimos do Rio Colora.do bem cêdo. Chega . ': · · •.. 
moe no lgarap~ Sete Ualhoa »or volta das 10:00 horas. Como nos- 

sa comida estava acabando-se, retornamos para llosao aoampameh-. 
to para depois fazer a outra parte do pioadão com a Reserva fii~; .. 
ologi ca do Guapo r6. .. · · ... , 

- 11 - Dia 25/07/92 (Sábado). àa aete horas saimoa do acampamento·àa 
margens do Igarap6 aet e Gál.boa ( sempre ·aascendo esta igarap61 •.... · '. 
Andamos at6 às 17:00 horas e não al.cançamoe o picadÜ.O da ••. 1.// .:·· ._·. 
Rio .ti ranco , ' 

Dia 26/07/92 ( Domingo). 8aimos bem cido. por volta das 9:00 / .., 
horas chegamos no picadão •. Desoendo este ( 224* Norte), por ./ 
volta das duas e meia chegamos em um igarapé ( aomente oom unae 
poças d'Aguas). Antes deste igarap6 egente encontrou um.varad.ow-: · 
ro indígena. Como não dava para alcançar , antes de tJscurecer,// -· 
outro igarap~, decidimos fic~r ~oral! e olhar o varadouro.~& 
te cruza o picadão e as quebradas aão de aproximadamente doia ~ 
nos , iato,difioultou aegui-lo pois o varadouro não I muito si-: .. ~ 
nak í aado , 

Dia 27 /07 /92 ( Segunda 1''eira ) • ~aimos bem oêdo atrav6e do picg 
"" 

dão. ~ate etá ruuito aujo o difuculta muito nossa caminhada. Ãtllà 

veasamos mui toa oerrados de •navalha' e cipós 'costela. de anta• •. 
For volta das 17;QO horas chegamos num.igarap, com algumas po-/ 
Ças d'água. Nesse percurso não encontramos algi.m vestígio ind.!.· 
gena. ', 

Dia 28/07 /92 ( 'ferça :'eira ) • Suimo·a bem cêdo, deixamos nossas/ •.. 
coisas pois poderíamoa não achar água pela frente. ~or volta / 
das 8:00 horas pn.anamoa um oorrego ( o terceiro quo encon t rneoa 



depois que deixamoa o Sete Ga.lhoe ). Continuwnos a caminhada e e.i 
contramoe outro igarap~, este com água corrente. Andam.es maia una 
03 Km e não vimoa algum vestígio indígena. letornamoo atã o lo~- 

aonde deixamos nosaaa ·coisas. 

Dia 29/07/92 ( ~uarta :t'eira ) • Salmos bein oêdo, chegamos no Sete 
• • A, , 

Galhos à tarde e resolvemos adiantar a caminhada •• Dormlmoa logQ/ 

acima dÓ pica.dão. 

Dia 30/07/92 ( <Juinta }'eira ) • Saimos bem cêdo • Ch.ega.moe no a. 
Calllpamento àa 16;00 horas. 

CO.NCJ...UslO: 
- l - ~odemoa constatar que h' v&rios anos• at~ os dias de / 

hoje, sai madeira da Area Indígena Rio liranco pelo~~ I 
la.do Nordeste; • 

-II- •. ,a região expedicionada, em -çermoa de vestígios indíge 
na, c~natou-ae apenas o varadouro. Late já havia sido/ 
localizado na t;xpedi<,;ã.o ~ete l.ialhos em .. ..Agosto de 1990, 

( ver relat6rio !VXVlll/09/90 ) • 

-~~ (tqn 
Âil tenor t~z. 

Ch.efe ·.E'. e. Guapor6. 

rUNDAÇAO NACIONAl DO IMJIO, li'Uf'iAr 
CONFliRE COM OlllUlNAt. 

D A T A: ...•...• IJ. ... .1 .... - .. :1,.,--.../ q ~ 
A~SINATURA: ._ ~ 



Hl..:liA'.r~HlO: R / XL / OB / 9? 
'Il'IULüi }'is•j~llzaÇflO l,1W'í~ 
PtH!OOO: Julnho/ Agooto 92 
JAftClCll.A..N'.f.t.:S:. Antenor \lóz 

Joa6 l'areira Ju..o~lor 
Pedro Alves C.8nodo 
Raimundo Co a ~a .~'rei tas 

O.BJETI VO: 
. N 

O objetivo desta fiscali.zaç:ao consiste em impedir, neete pe- 
ríodo da e~Jtia.gem, a invasão madoroira atra.v&s de oito 1inhà 
no lado Leai;e da llebio. Cuapor6. 

I.NTltOl>UÇ.10: 

• 

No período da eatiasem o lado Laate da Reb~o. Guapor6, YUl. 
ne r áve l, h 1nvaaã.o mad.ereira e garimpeira. Para imp~dir tal. .& 

\/., <,:ão a. Equ í.p e l''ren·~o Con·tato Ouu.por~ daaonvol ~e constantemen 
te expediçÕeB at ravâs do perímetro Leate ( lga.r.ap, Consuelo) 

fiscalizando as oito linhas que adentram na reserva. .. ..., 
Conatantemente ea tamo s recebendo denuncias de Lnvasac mad.ereJ., 
r-a e garimpei ta. Resai:ü üamo a que uJ. timamente as denuncd ae l'JD. 
ferentes à i nvnsã.o garimia,ira t em aumentado consideravelmente. 
A averig,.1.é.~'.Ü.o da procedência de tais den'dmci~s srlo complica-/ 
das, devido a forma oomÕ os garimpeiros agem. Geral.mante eãa 
em nó.mero .de poucas peaao aa e não precieo.m de mli.quina pare. 1, · . 
atuarem. 

- . . 
Tentittrei a ~:,eguir, resumir todas na fiaca+izaçoefJ realiza.das 
durante o nes , de Julho e ilÚcio de Agos·to. Ao todo torwa noVQ 

••• fiacalizaçoes. 

DESENV01 Vlht:1-.TU: 
As fiscu.l.iza<;<les 'preventivas' , realizadas pela Equipe Freã 
te Contato Guapor6, na Heserva .lliologica do Guapor6, tem-se/ 
demonotrudo eficiente no que tange à proteção do grupo i.tid! 

gellla isolado. No geral tomos cona taéado , em nâaero muito re 
duzido, ação de peacado r-ea e, em escala ainda menor, da caÇA 
dores. ,c;1;1tea eâ<? peq·uenoa propiatá.rios que div:l.aam com a Re 
Sfff1ª iliologica. Veja.moa: 

FUNDAÇ.~O tiAC:ION.A(. DO 11''010 - FUNAt 
CONI· cll.E. CU,,l UN.H.,1.-.,\L 

o ATA:, q _J -·--···· 1 .I 7 e 
~SSINATURA: .•••. ----- ·-~_,....9J..,... ---- 

No dia 28 do Julho de 1992 o a senhores Jos6 .Pereira Junior e 
Pedro Al VErn CanHdo, our-t í.ram da oabe ce í ra do Igarapé Conaue- 
Lo , com o ol>~}ot,:ivo (J.e, ao d.oeco-lo, r.üco-21\;ur o acampamanto J 

1qJ 
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base localizado na Linha ·105. Has 'proximidades da linha 95 ouviram ba111, 
lho de tiro. Há vinte metros do encontro da linha 95 com o lgarap6 Con.-. 
auelo, encontraram dois aenhoree ( Sr. Ald~cio GoJnes de AJ.encar, ree1-/ 
dente em Rolim de Noura - ex- posseiro da lliologica - e o sanhor4Anton.1, . 
o C~lso Zanella ·- .soldado da polícia militar de Rolim de Moura). Ãmboa 
estavam construindo um barraco. Afirmam aerem pretendentes de uma 4rea/. 
entre a linha 95 e 100, margeando o lado esquerdo do lgarap, Consuelo. 
Não aoubera.Dl precisar os reais limites, apenas disseram que sã.o wn to-/ 

. # 

tal de quatro· pessoas envolvidas nesta queat ao , Afirmaram terQm , de.e~ 
nhecimento aobr~ oe limites da reserva e perguntaram com quem poderiam/ 
!alar para poderem tirar tpnaa madeiras que estavam esplanadas 60 quilo 
metros iliologica a dentro, Estes senhores eatuvam armados com dois re-/ 
volveres ( 38 e 32) e uma espingarda cali~re 32. /~ 
No dia 29, Junior e Ped ro , chegaram no acampamento e :relataram os f'atoa 
citados acima. Tendo em vista termo~ sido aviàados de que pessoas de/. 
Alta· .F'loreata Doeste catavam preparando-se para realizaremji,peaquis'a rui'"'." - . . 
rífera. na ,..ebio. Guapor6, acnamo s prudente retornarmos para averiguar.,,/ 
coa mais cHutela, estes dois senhores. 
No dia 30 nos doslooaJ!loa com u viatura at~ a boca da linha 95. Daí fo-/ 
mos at~ o Igarapé Coneuelo. Lá chegando encontramos oa dois senhorea. / 

Ma.n ti vemos uma conversa esclarecedora. sobre a si tuaçã.o :fundi,ria da r4 
giâo, ficando tudo bastante definido • .Andando nos arredores do barraço/ 
encontrei uma I cuia:' ( utilizado para realizar peaquí.sa de min6rio ) • . . 
Ao abo rdar- o Sr. Aldêcio, este confirmou que a me.ema 6 de sua propieda, .. : , . 

•• • •• • 1 •::, 

de. Diaae-me que havia trazido.por engano ( ! ). Esclareci-o. sobr! a 1~ 1 

1 
'\• 

' ' 

" ..•. .. . 
gialaçao pertinente ao assunto. Prometeu-me que nao mais a traria. 
No dia 04 de Agosto de 1992 Junior reiornou ao local e não mais enoon-/ - , ··. 1 

t rou os ci tadoa senhores • .Healizou um levantamento na região e não . eA. ·· :: (i:··· 
COntrOU algum VOSt:ÍgiO de peSqUiS& aU.rÍfera. FUNOAÇAO NACIONAL, DO ll"ülO •· FUNA, · , •• :- 

CONFER.t; COM U.t<.l<..L\/AL · ' ) 

D A T A: 1.. ../ ,;J,, _ ./. ·11_,, , · ·. ., 
.t\SSINATURA: .. __ ·-·-~-·-- 

Nes ta linha constatamos vestígios de pescadores ( local aonde cavucarwa 
para retirarem minho.ca ) como também, no encontro desta linha com o lg 
rap~ Consuelo ( no ·e~u lado esquerdo ) observamos um local a onde carna 
aram uma caça. Qs cu~adorea chegaram at, o local atrav~s de um ve!cuJ.o/ . . 
( Jeep ). Encontramos um barco de madeira µo lgarap~ Consuelo. at, o / 

presente momento não sabemos a quem par-t ence , -~º período das chuvatJ. Pl"il 
tendemos traze-lo pa.ra. nosso acampamento base. 
~us demaia linhas apenas constatamos veat!gioa de pescadores em nt1mero / 
rnui to redusido 



CONCLUShO:. 

- .At6 a presente da t a não conat.atamoa algum vestígio de i.Q ... ·: · .. . ',. 

vaaão madereirf.}. e/ou. garimpeira , no Ladp Leste da B.eb~o._;. >: , 
- ,, ; . •• ., ~ 'J1 • 

r• t:\ • 

GuaJ)or,; · · · · · ,, .-; . _} 
- Os veat!gioa , oonsta.tadoa, de peacadorea e oa.\,adoree / ·· <· ··>· :'. 

àão em escala muit• reduaida. são ~oradores que fazem dJ.. . 
1 

visa com a ~iologica. ~etea desenvolvem tais ati.vidadee/..·.· 
J , ~ • 1 ' ; ~' •• 

na forma de sobes1stênoia. Reaaa.ltamoa que a partir· do / .· .: ' .' 
pr6x1mo ano, com o início do trabQJ.h~ de educação aabi;,;..· >_: ... :. · 
ental ( apoiando a ECOPQi'l! ) , passaremos a ser ri~roeoe .. ·. . . .·~ 
com estes 'infratores' * 

- Atualmente tem-nos prepoupadp o aumento de denunoi as de / · ., :· \~ 
", '• 

invasão garimpeira. na Heserva .13iol.ogica do G'1apor,;· .~s~a.·.,_>>·.:f,,,· .. ;· 
. ','' . ' , l 

fato obriga-no a a mudar nossa estrat~gia de trabalho . ~ : .. · ·: > · 
• j 1 ' 

vido a forma como os garimpeiros agem. tatea · atuam em '.nd .' · .··.: 
mero rêduaido de_peseo,uJ , não usam maquinário e·deilu/ .. :·<·.:·->.· 
poucos voat!gios. ~ ; ., .... \ . . ··• ,•. . ) . 

• '1• 

Antenor Vaa: ~ · 
Chefe F. e. Cuapo:r6 :. 

, ' - ; , r • , .; }.' "Í'~ ~, :;,,: 
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UELAWlUO: R / lLl / 08 / 92 
?ITULO: Fiacaliiação Colorado. 
i~R10DO: 16 à 19 de Agosto de 1992 . 
PARTIClPA.N'fES: Antenor Vaz 

~ tai r Algayer 
Josá Pereira Junior 
Pedro Âlves Canedo 
Paulo Pereira da Silva 
Francisco Carloa Benigno 

Sgt. Samuel Soares Arruda 
Cbo. Joe6 Nendee Sobrinho 

Sd. Luiz Donizete Caesilliro 
3d. Givaldo Cassiano da Silva 

l~TROUUÇ1o: Conforae mencionado em relat6rios anterior, o ndmero de da 
nunoias envolvendo garimpeiros dentro da Rebio. Guapor6 / 

tem aumentado oonaideravelmente neste ano em curao. Mo dia 
16 de Ago,eto de 1992 dois filhos do 3r. Chico ~oura vioram 
at~ nosso acampamento, para noo informar que no dia 14,deA 
to mee em curso, quando eetavaa vindo da colocação ( no iQ 

terior d~ Rebio. Guapor&) atrav6a do Rio Colorado, encon 

trarWII três Sonhorea (daaconhocidos) descendo o citado Rio. 
Estes oe;hores afirmaram estarem procurando um.a serra para 

realizarem. pesquisa. aurífera.. Oe d.ois filhos do Sr. Chico · 
Moura ( França e Chiquinho ) afirmaram que, tamb6a, · ouvi 
ram gritos e tiro de trôa p~ssoas que estavam descendo a 

"" péa, margeando o citado Rio • 

.DESJ:;.NVOLVlN.U:TO: No dia 17/08/92 partimos do acampamento ba.ae com deAL 
tino ao povoado de lsidolandia. Nosso objetivo era.conver 
sarmos com o Sr. Chico Moura, como tambám ob~er aaia in!o.c 
ma~"Õss junto à população local. Conseguimos o seguinte: 

- O Sr. Geraldo Costa ( residente em laidoland1 

a )acompaahado de mais dois senhores, compareceram à reai - , dencia do Sr. Cbioo ~oura com o objetivo de convida-lo a 
- I 

participar de pesquisa ~urífera na sua colocação. Sr. Chi- 

co Moura informou-lhes que naquela região não havia ouro e 
que ee trathva de Wlla Reserva .liiologica. Acrescentou ainda 
que caso ol1>S tenta.saem ir , realizar pesquisa aurífera, A 
vianria à F,JNA.I. 

·• Ur. Geraldo Costa, em aua reoidê~ci~. no~ 1n- 

~ 



formou que dois senhores { hoepeda.dQs em 4ua casa ) eão de I ., ·.,.: ... · 
Rolim de ~oura ( Valter e Jorge). Aoreacen~ou que Valter• 
Jorae foram acompanhados de mais duas pessoas ( residentes I , .. , ·>_ · 
em là:j.dola.ndia ) conhecidos por • Quinca' e '.Baixinho' e que ~,:: .i·· 

~ . - ~ nao iriam demorar pois quase nao levarWll caiu.da. 
- Os infratoree utilizaram-se do barco de p:ropi~ 

' I•• ,., 

. \' ·. 

edade do Sr. conhecido por •:ua• ( cunhado do !al.ecido laido- .. ·.,· , , 
ro- Stedlin ) • Para tal !oram at6 a laaoa, àe escondidas, e / : . 

• 1 •• :,..,1,, 

levax:am o barco atê o Igarap6 Branquinho. Dai seguiram (a. -.ra; '. 
110 ) at6 o Rio Colorado. · :· .... ,·; .. '. ~\:, .. ;: 

Utilizando o rádio amador da viatura, oomuniC8IIO-DOs coa ~- , .. ,. 
, '•J• 

,1 , •• 

ta Floresta Doeste solicitando a vínda da Pol!oia Floreetal •. : ',"·. · ) 
2 ••• 

O servidor Francisco Carlos J3enigno ficou dQ dealooar'""'.ee at6. ·.· ,>· ,;,) 
• r' ' 

tal pedido. Combil.nwaoa de à tarde , ter 1 ·. ·.· ·. 
' ... :· 

o quartel e.formular - UJDa po aí çac , 

Decidimos descer o lgarap6 Colorado. Sr. Chico Moura e seu/ 
.E'ilho { Chiquinho ) deeidiram ir ccaoeee , Ão ch~gariaos AO .. ·: 

porto { lg. Branquinho ) encontramos o barco do ªla• .oom ca 
racteríatioae da que havia Chegado b' poucas horas.~.tle&!OlYJllU 
mos que dois membroe da nossa equipe, juntaaent- coa o ar./.: 
Chico Moura e seu filho, 'desceria o Igarap, Colorado, coa o 

objetivo de averiguar ee os intr~ores realizar9Jll pesquisa/ 
de min6rio. O reatante da equipe retornou para lai,iol-.ndla, 

na tentativa de localizar os infratores. loaos at6 a r•Bi-1 
d;ncia do Sr. ~eraldo Costa. L4 encontramos os eenhoree.Jo~ ... 
ge Bento Ma.rqueo, RG. 0908112-1 Sai-Go ( candidato a verea•v 

~.or pelo P)Ulll de. Santa Luzia Doaste) residente ~ rua. Jorge 
~ . 
~ t\Jj eixeira N& 2858, Santa Luzia Doeate Bo, e o sr: Valter BQ. 

2"" ~ 11\/ rd guas filho ( não apresentou documento ) residente no / 
Q;>:' ~ "' 1 ~ § · mesmo munic.1.pio e endereço • ,..sclarecemo- oa do aspec\o ju- ..• 
o~ • •• ~o rídico envolvendo esta queata.o e aolioitamoe, que nao se &li 
~~ . / 8 / 1 sentassem· ... de lsidole.ndia pois a pol!oia florestal estava a 

CJ"J • I : : t I caminho e pretendia conversar com eles. Da! fomos at6 a ca- 
r... N ! , ~ 6 1 i ea dos outros dois senhores ( .liaixiDho e Quinoa) encon\ramoa. 

U.Q i::, 
"< •• • 1- 
Q •• '<?' z 1- z it •• uj 

Q (1) .. 
apenaa a esposa do Sr • .l.iaixinho, que nos informou que oa dda· 

•• senhores haviam saido para trabaJ.àar e que na.o disseram. aoa 
de iria e quando voltariam.. 

Retornamos para nosso agampa.mento base para aguardar a ch4'18& 
da da Pol!cia Florestal. 

• ~ 1 : ' ~·. } 

.,.•, 



(QWt t.. .. 11"\•• 0..1.,.... z"'- ~ ll.tw- n.. •• -. ., ' • 
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Dia 18/08/92, às 13:00 horas, a Folíoi~ Florestal chegou. De 

pois do almoço'noa dealocumoa at6 lsidolandia. Lá nos dirigi 
mos at~ a residência do Sr. Geraldo Costa. ~ste não se encon 
trava. Tinha viajado nara Alta ~loresta Doeste. Conversamos/ - . 
com.o Sr. Dilson Aparecido Costa ( filho do Sr. Geraldo), e 
Sra. Mariza (esposado Sr. Baixinho). Ãp6s um_. longo. quest1 
o~ame.nto ( repleto de contradi~Ões ) chegamos à.a seguintes / 

conplusões: 

- Oa senhores Jorge e Valter, chegaram em laidQ 
landia na Quarta leira e ficaram esperando nossa aa!da ( a &it 

~ 
quipe i'rente Contato Guapor~, encontrava-se expedioionando a- 

trav6a do lgarapá Colorado e retornou na ~uinta feira) para J 
poderem iniciar incursão atravês do Ig. Colorado; 

- Os infratores estavam à procura da Serra da/ 
1 • 

·rar ta ruga; 
, 

- o Sr. Geraldo ficou encarregado de levar ( a 
p6a) oomida. Chegou a ir, porêm devidp a um desencontro, re 
tornou; 

• O sr. Valter, há três meses atrás, já tinha/ 
vindo a Isidolandia, com a •deaculpã1 que estava olha.ndo~terP 
rapara comprar .e ficou hospedado na oaea do Sp. Ciera.ldo. 

Ap6a a Polícia l!'lotesta.l colocar as implioa~Õee, caso ti vos~/ 
sem. sido autuado em flagrante, re·tornamos para bomso acaapa,-/ ' 

menta base. 

Dia 19/08/92 a l'ol!cia i'lorestal ~tornou para Alta .Floresta 
~ . 

Doeste. Oo dois meabros da nossa equipe chegaram da incur.eão/ 

atrav6a do.lgarap6 Colorado. Estas nada constataram no que se 

refere a pesquisa de m.infrio. 

Chefe Y. C. Guapor6 

FUII/D,<1c.\o N.ACIONAt. ºº '" L'IO • FUNA1 
<:Om·ER.E COM OkH.,1,.,,,\L ~ 

0ATA, ...•....• '.'I... . .J __ Wi / q. - 
~SSINATURA: __ 
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RELA'.felRlO: R / XLII / 09 / 92 

T?TUI.0: Fiaaalizaçâo Linha- 138 

P ElUOOO: 26/08/92 à 01 de Setembro de -.,1992 
PA.R1'1Cl!>AN1'.t:S: Al táir A.lgayer 

Pedro ..Al.vea Canedo 

INTRODUÇaD: 

Fdmos informados de que o Sr. Arlindo havia retornado~ sua·/ 

ex-posse { no interior da Rebio. Guapor,) junta.mente ~o• ·dM 
as peaaoas ( Noacir ~arcatô e Ceará da Saáde, este áltimo & 

' 
o responsável do setor de saúde da·Prefeitura Municipal de ÃJ. 
ta Floresta Doeste ) • ·Tendo em vista que o 8~. Arlindo .S pes 
quisador de minêrio, oomo também durante este ano em·curao a 
inda não tinhamos ido. na linna l.~, aohamos por bem ir at, a 

ex-poaoe do citado Sr. com o objetivo de observarmos/t1acai1- 
zar a citada região, 
Esta expedição teve in!cio no dia 24/08/92. No entanto, quan- 

41.tair e Pedro haviam ultrapassado 02 ~ •• alem da fazenda Ca 
pim ( de propiedade do ~r. Celeeste ). a moto apreseniou pro• 
blemaa. Retornaram at6 a citada fazenda aonde deixaram a moto 
Acharam por·bem retornarea at, 41-ta J'loreata para procurar eg. 
oorro. No dia 25/08/92 a viatura estava chegando•• A.Lta FJ.o 
resta ( vindo de Porto Murtinho ) • ~pds aoer\os coa aeoa.niao/ 
no dia 26 aos deslooamoa at& o local aonde a moto se encontra 
va. Felizmente foi um problema simplea. 
Transcreverei aa anotações de campo do Sr. Altair ~gayeri 

D~SE~VO~VIM~TO: 
Dia 26/08/92 l Quarta ~'eira ) • ~aimoa da Fazenda Cupia por :-/ 
volta das 14::,0 horas, Seguimos atrav6e de uma estrada aban-. 

donada, que fora utilizada polos madereiros para roubarem ma 
deira da Hebio. Guaporl. "epoia de subir uma eerra, pega&M:>a J 

,!T yum oampo com oerra~o. A estrada se encontra em 6timo estado i 
s;: :::1 a\ e transito. la 16:00 horas chegamos nwaa derrubada de tree 
-0 ' 

0~j-; .\ anos, coa µ.aaa~placa que diz o seguinte: Linha'l28 0011 90.at6/ .l'J0 rty 85, 1000 m~tros por 2000 m11, propiatdrio ( Bimoaldo ) • 3.t 
e:;° -.: / guindo, em frente encontramos o campo todo queimado~ la 17:40/ '?".:, ,.· ' 

0~5c..; fl\/ horas chegaao s numa queiqi.ada de pasto de uns quinze d.ia.a j' 
z ,S . 

'<'e.,,(.: ,/ _.,;.· 
_ç, . : .§ 
••• - <;'""' " 

2 " ~ '<'" r:;' 
Q G,j 

V 

esta brotando. Ueaoemos a eerra e no baixo encontra.mos wa ba.t 
raoo { RF} todo queimadopelo fogo do pasto. São una quinze/ 
alqueires de pae~o q~eimado~ que fica às mar«ena do 1garap6 / 
Seta Galhoa. Esta propiedade pertence á um senhor chamado R11- 

binho. rornoitamoe neste local. 



~ ·,:1; 
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~ Milf . ..., •••• D --, 1 ~<' .. 
02 

Dia 27/08/92 ( Quinta Feira). Saimos às 6:400 horas, segui~ .. , 
do a mesma estrada. Depois de uma hora de andada,.chegamos na 
estrada do arlindo. J.s 8:3() horas chegamos na ex-posse (:aa.rra. 
co) do citado senhor, 'o 'barraco aixida se encontra 0011 kdoe 01(//i·._ ·. 
objeto·o, .só que !oi de1X$.do mais aerQadoria { arroa, aÇ1&CMU". • ·. ... . ·. 
alho, cebola e farinha ) • Roçaram ao redor do ba,rraco e doi•/ · ·-.·.' ·: ···· 
p~s de fruteira. Deaoi o lgare.pá Sete G~hoe ( pelo seu lado/.·':\ ... .- 

,,,, • t. 

direi to ) e nao encontrei al&W& veatfgio. Retornei pelo lado/., .. .,>; 
esquerdo at6 o barraco. aubt o i&a,rap6 pelo lado direito e v~ · 
tei o~ntornando a derrubada. Não encontrei al&\Ul veat1g1o 4e / · . . . 

alguem ter passado por ~a\a região • .imoçaaoa e »or YOl ta d.aa 
i,ioo horas re~ornamos. O eo1 estava •uitq quente, por volt./ 
das 15:.00 bora.s chegamos ·no pasto queimado. Beeolvemoe perno1 ..•. 

N ' tar por .a! mesmo, pois aao dava teJlll)O de chegar na taz •.• dA. do. 
Celeste. 

Dia 28/08/92 ( Sexta Feira). iaimoa às 6t45 horas, and&IIOe I. 
maia hora sentido Norte, depois pea&J1Óa 60ª Uor,e po~ ll&ia ./ 

meia hora ( sem»re pelo diviaor de água.a do l~ap6 Sete Ge,-/ 
lho a e lgarap& Colorado - sentido leste ) • Era diffcil de ver .. 
as serras devido as fumaçae das queimadas. Por 'VOl ta da.a 10:00 · 
horas, oqegamos na aede da Fazenda. Cupia ( aonde ee e11oontrava . 
a moto ) • ~ 10:. 30 horas sa.imos oom 4.est.ino ao acaapamen\o do 
Sete Galho4. Chegamos la 1.4;00 ~raa • .\ lona do aoaaapaaen.\o o.a 

; 

\ava oaida d!vido fortes ventoa. Aa demais ~aaa _se encoai~: 
vam tudo beai • .Aje6tuioa a lona • perll01k.mos por a!. 

Dia 29/08/92 ( Sa1.bado ) • 1e aeis e quarenta boraa aa.imoa ci. ••. 
cendo o Ig. Bete Galhos, pelq s9u lado esqu9rdo, 0011 ·o objet1· 

.f vo de alcançar a picada da 4. I. llio .ilraaco. Ror voita. daa / ~ . . ~ 9'j :oo horas almoça.moa 11.o seringueiro. O Sol estava aw.to quea 
.r- ~ com sinal de obuva • l8 15: 00 horas oomeÇou um veuto IIU1 to ~ ~ . . 

~ ---~ '\ . " e:,º j / forte. Resolvemos acampar. Fizemo~ wa tapiri coa folhas ele P& 
~~.}':)(!'/li cova, poi~ o Pedro não tinha 1ona • .la l.6: :,O começou usa chava 
o°.,/ / v e scS parou' h.a 18:00 ,.box:a,s • .los enao4travamoa a maia ou mfmlle/ 

~.:/:' \' - 
•. ,9 ./íf\/ / uma h.ora do 'picadao. 
~·S / .;.· ~ ._/ s s .... ~ 

. '< " ~ ., ~ 
Q 'li .•.. 

~. . . 

. - Dia 30/08/92 ( .IJOmi.ngo ). Resolvemos retornar poia nao ae ee- 
cuta!a algum barulho de máquina e sd li,evwnoa coai.da para doia 
dias. Saimos hs seio e quarenta horas. A mata ~atava molhada/ 
maa a caminhad.a era boa pois não estava quente. A andada ren- 
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deu baat~e • la 14: 20 horas chegamos no acampaaento e tudo/:··'. 
,''!• ' • . , .. 
'• 

, 
ee encontrava no lugar. '.' ' ', , :, ~. ''.;i •:, r. 

Dia 31/08/92 ( 8e~da Feira). Resolvemos dar uaa l.ohada ~ 

•. 
·. ,j' 

na .. , t . 
\• ,• ·,: ;.•, ,. 

Serra da '.tartaruga. Sai.mos por vol,a das sete horaa e ol>eerv a . .' 
,,,,, • ': ~· :· ' •• •• t ., 

mos que .na picada nao havia vestígio de ... algu'• ter pueado · / '._':,;:_._·. 
por ali. Por volta das e: ,O horas ohegamoa DO caap0 • ª"'•• ;_·'j. · .":,;,,<j ·"· 

' •• 1111 ~ ,. • .' • :· •• 

não· foram queimados. Enoontraaoa oa estrepes no.varadouro. :ro-.· .·~: ·'., · •. •,,. 

IIOB a~6 o tapiri e O colar ainda se enoontra lA. ·~ .OG8GM'&,... . 
aos algum veattpo ind!gena. Re~or11a11oa para o acupaaelllo e/e 
resolvemos ti car o ree to do dia para dar uma arrumada ua ooi~ -·: ._ .· 
sas e aairaos no dia aepinte. '.:··: ..-·.:. _:.)\' 

'·1-.· ' . ... , ,, ,, 

Dia Ol/0·9/92 ( ter~a l!'eira ) • Não deu para aairmoa cedo, oo•~/ 
forme tinbamoo peAsado, pois Choveu muito durante a noite.~ 

~s . . - 
• ;., -:_'"i 

., 

solvemos esperar para secar a estrada pois tioa_ •ui~ e&OOl'TE'· · ·. ··';·'.; . ""' ; gadia e 0011 a moto nao 6 fácil •. ~ 10:30 horas resolveaoa .Ai.r' ... : , 
•• .,, 1,. , 

encontramos mui ta água empot.ada. '4Dtea de chegarmos na boaa ~ ·· ·' 
linha l,S, pegamos uma chuya mui to forte. Dez qlliloaetroe acll"' 
ante a estrada estava sêoa. Chegamos no acampamentcJ da liuba I ,: : 
105 ( acampamento base ) por volta das 16, 3() horas. 

.. ·.! 
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TITULO: Reconhecime.u to Lgar apê l>taaaaco 

P Al1'flClJ!ANT1:;S: Al tni r Algayer 

Jos6 Wasuaso 

~una Waauaso ' 

I lsiT HO DUÇÃO:. 

O lgarapá Conauelo 6 a divisa (Nordeste-Leste) da ~ebio. / 

Guaporã. Na direção Leste-Oeste ( sentido Leste) o pr6xiao/ · 
igarap6 mais expressivo 6 o lgarap6 Naesaoo. Em 1989 mader•1 
roa ~campadoa pro.ximo às margens do citado igarapá, nos in-/ 
formaram que viram doiá indios na região. 

Ao atividades de fiscalização obrigou-nos a deixar de lado/ 
nossos pr,ncipaia objetivos que á, localização. Keate aen~i 
do achamos oportuno desencadear eXp~dição através do.lgarap6 . 
Maaaaco ( entre aa linha 95 e 120 ), com o objetivo de reco- 

nhece~lo como também averiguar a existência de vestígios ind,{, ... ,., 
gena , ·rr.anscreverei, a aeguir, as ano taçoea de campo do Sr. 

Al. tai r Alguye r: 
.Ut; :.:Hi.l{ VU L Vl !Vlhl~ ro ~ 

Dia 09/09/92 ( ~uurta l<'eira ) • àa sete horas, utilizando a 
' 

viatura, auimos do acampamento báse ( linha 105) com destino 
à 'boca' da linha 95. Da! Antenor Vaz retornou com a viatuni. 
e seguimos a p6s, poia oa bueiros se encontram t.odoa lavadoB/ 
por causa das ohuvaa. ~a 10:00 horas chegamos no lgarapê 6L 

~atata. llescanaamoa wn'pouco pois o ~ol ~atava muito quente e 

este percurso~ feito atrav,a dos campos. ~or volta de meio/ 
dia chegamos no lgarap~,Conauelo e paaaumoa no acampamento / 

dos garimpeiros, e constatamos que os mesmos não tinham mais 
retornado, pois o acampu.menjo se encontrava abandonado por / 
muitos dias. faramoa para comer alguma coisa e descansamos / 
poia'o Sol continuava muito quente. Retomamos a caminhada por 

volta tlas 13:00 horas. A estrada está auja devido o capim. 21s 
15:00 horas chegamos no lgarapá com laje. Cçmo o igarap~ nâ6/ 
tinha água, correndo, achamo s melhor seguir. Logo à !rente ejl 

,. 
con~ramos outro igarapé grande, maa a6 tinha po~as dágua. ~ 
mo já era 16:00 horus e o ;empo estava para chover, resolv«r 
mos pornoi~ar por ali mesmo. -For volta das l.8:QO horas come-/ 
çou a chover com muito vento, durou duas horas. 

Dia 10/09/92 ( Quinta l•'eira ) • !iaimoa às sete horas seguindo/ 
a meama estrada ( linha 95) pois achava.moa que o l8arap6 ~ 

r2D3 
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ºª 
saco se encéntrav~ mais à frente. ,~aaos uma hora e chegamos 
numa incruzilhada. Pegamós à esquetda, anda.moa mais waa bJJJ:fl./ 

·~ s6 enoontramos duas águaa'pequenas e a e$trada oome90u a fJ.. - . 

car 11:u~is tapada de mat.o, chegava at6 a su1r. la dez bo,raa / , .. 
chegamos num igarap&1. A eatrada o acompanhava~( sen\ido Lea- 
te-Oeate ). Reaolv!mos largar a estrada e sesutr este igarap6 
por dentro da mata, Maia~ trente percebemoe que estava.moa a-, 
companb'l.lldo outro iga.rap6' ( lado esquerdo). Pegamos sentido/· 
Sul. Chegamo~ neBte igarapá. ~ate de tamanho arante e larsur& 
de 01~ metros ) nã.o corre água. :Paramo a para penear • olhar o 
mapa. Decidimos desoer • lgarap6 pois cb~gamoa l conclusão que 

o lgarap6 Kaseaoo tinha fica.do .Para trás .• ~dàaóa •aia meta J 
ho~a e ohegamoa num afluente do igarap6 que eatavaaoa 898\liA 

do. Seguimos este afluente, boa 14:-00 hóraa ollega.aos nua i&arta 
p6 grande que vem do lado. ~squerdo, oom muita A&ua, saa não/ 
está oorrendo, a6 as poças. Seguimos o mesmo pqia aohamoa que 
ele 6 o Igarap6 .. M.aaeaco ( corre sentido Sul ) • .Andamos pelo/ 
seu lado direi~o e encontramos mUitos tooos e galhadaa de IIO~ 
no e cerejeira. Tea aarreador por tudo que 6 1ado. Seguimos/· 
por maia um'a hora e chegamos numa derrubada de una quatro a-/_ , . ~ 
nos. Maia h frente uma estrada melhor que atravessa 01igarap6. 
Seguimos máie \UI pouco ( sempre Sul ) • b 1.6:00 boraa paraaoa 
para ~ernoitar pois começou um vento auito fort• coa •inal 4e 
chuva. 

Dia 11/09/92 ( Sexta Feira). Saiaos às sete horas seguindo o 

lprap6 Ma.esaco pel(? lado direi to • .An~moa waa hora e coaeço" 
um alagado co~ oipd. Passamos para o lado esquerdo e apda 4u 
as.horae oonetatamos que a madeira ainda ae encontra toda de/' 
pli. 3oguimdo, mais à frente, wnm elevadoque vem at6 à beira/ 

1' 

' 

- , do Isarapé, com um aflueqte de una d.ois r,aetros de protundida~ 
de ( .mas não tem '8ua ) • Almoça.aos alí aesmo pois j' era aei, 
o dia •. And,amos uma hora em mata boa, d~poia pegamoa u cipoal 
com alagado e D)araj6.. :Faasamoa por maia trôa 1gfll"ap6 pequenoa 
{ todba eêoos). For volta das 16:90 horae paraaba para pernoi - tar pois estava.mos •uito oansadoa. •' ~ .•. 

Dia 12/09/92 { Sibado ). Segaindo o igarap6 com muito oipd, / 
resolvemos andar pela mata, no entanto a m~ta ta.m.b,ll era nua . ..• 
pois era ua cerradao, com aui ta taqu~nnha. •• Saimos no lla..uaa- 

... 
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º' 
oo novamente ( que con\inua do mesmo tamanho e não tem 'sua/ 
correndo). ~aia à frente enoontram.os uma picada ( sentido 40 
&raua lorte). legúimos esta e chegamos .novamente no Maaaaco. 
4 picada continua e-atravessa o .Maseaco. Continuaaoe descendo . . 
o citado 'igarapl, aais à frente ohegaaoa numa aata al la e 'baa .. ,,.' · 
tante limpa ( quaee self. vegetação trasteira ) , da para ae •er~:<,_ . . . ' ._'.' -,-",;. 
longe • E• seguida andamo e por uma mata alta coa 'bastute aça : , :. 
i~ ( sentido sudoeste). ls 11:,0 horas par&.11os para comer e/ 

, - . percebemos que o Massaoo ·estava distante• entao ~eaolvemoa \1 
~ . 

rar água dos oipc:Ss para beber e encher os oa.intia. Segu.i.llO• / 
pela~mata que era muito boa de tndar ( sempre.sentido• 5ucloea-e 
te ) • b 13:00 horas resolvemos audar de rumo ~co• o ol>;let1w / . . 
de alt9á.nçar a linha 120. Pegamos ,.. l:,o& llorte. A as.ta boa d.e/: .>: .: 
andar. Mais ll frente chegamos numa nascenta, tipo wa alagado,/ ·- ·. . ' 

com mui to capim navalha. 1d começou a chover depoia ele wa \~ 
' 

po resolvemos parar pois andar com roupas molhada não 6 boa./ 
ls 14:00 hofaa encontra.mos uma picada auito anti&a ( direção./ 
ltorte-8ul ) • Tentamos segui-la !l'!-9 não deu pois ela awlia e 
não era fãcil de achar novamente. Continua.moa seguindo pela l,a. . 
mata que ora boa de andar. la 15:00 horas enoontraaoa um bar-. 
raco com cobertura de taboinha ( toda apodreoida ), ae pare-/ 
d.es estavam boas. Jticamos coniantes poia tinha lenha aêca. / 
Largamos as coiaae no barre.oo. Joe6 e Nana tioaraa 'apãraad.o' . ' 

água da chuva com plastico, pois o igarap6 encontrava.se aêco. •.. \ 
Fui dar wua olhada ea volta pois tliJID mui ta oapoie.ra • .Enoontri 

p~s de limão , uwcwa e bananeiras. Ao Sul enoontre:l. ua~ eP/: 
trada coa direção lorte-Bul. Esta segue sentido Sul. Voltei I ... 
para o barraco e reaolvemoe pernoitar por ali, pois.a chuva Ja 
estava muito forte e e6 foi parafum pouco antes daa 17,00 ho- 

~ . 
/ ~ ras, voJ. tando a chover at6 ha 22,00 hora.a. 
i~~ ~ ,.., .,. . 
·" ;..· ' 

~~·.;· ' Dia 13/09/92 ( Domingo ) • Sai.moe às sete horas pois eatava a 
Q ~ / 

.;,/ .;:r:J (A/r1 roando. ~egamoe a estrada. 0011 sentido sul • .lpda 500 •e~roa ea 
~o· ; 8 ~ / , contramos outra derrub$da • .No tia desta enoontraiao• outra ea- 
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/;.~) / tra4a com direçao Leste-Oeste. Pegamos sentido Leete, poia a- 
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chamos que jd era a linha 120 •. Ap6s uma b.Qra e •eia encontra.- 
mos outra estrada que vem do l~do direito. Esta apresenta co~ 
tes de facão de uns dois me~es. Con\inuamos seguindo pela es 

trada que vinhamoe, sd que esta apresentava y\a11b6a, oortee / 
de facão. ~s onze horas encontrei waa vara oom uma eeta ( po~ 
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te1:ro ) apontando para ua oarreador • .AS. descobri que ·não est,•· · i 

vamos na linha 120 e sim na 110, pois o .Faulo t.inha talado-~ :, ; :' 
que havia çolocado um.a seta para. avisar o local das aacleiru/:::_\:_·./·<" 
esplana.daa. ~ ll: 001 ho raa paramos para almoça~ poi ~. ba 'fi~• ';:;: '. ··<:. l; 
chegado n~ Ígarap6 ( afluente do Ia. Couplo ) ! V~nt.~ Ili~~ .:~:./: __ .; 
tos à !rente, encontra.moe WA barraco ea:!do. Ficuoe ·u·-'·po11co/?-/ .. rt!it 

I ,. - • ' ' •. • : ~?! ·~:. ;t:~.~: .'.1~ 
por ali, comendo inga e colhendo 11aao. h 12: ,O boraa »roaaa· . ·._;._. -: · . :~· 
guiaoa pela mesma estrada( linha 110 ) qd.e se enoontrava aa1a ·. ·· . ' 

tampada 0011 capim navalha, ~611 de · alagado. ~ 1,i ~ ,aorae . / ': ..: 
chegamos no !s.arap6 ~na"-elo. Regamos a picada que,. sai na a,.,t · ',;··:<i.: 
campamento base na linha 105: Cbegaaoa ?A.e 15:00 hor-..; • io-./,:. ;;_ r/\:-· 
em seguida. começou a chover. · - · : · · .·,; .. ·,,:"/·.~: !/, 
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