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R E L A T Ó R I O 

-INSTITUTO SCCIOAMBieMTAl 
Oati I 1........,......,.... 
Cod. !,(,:/ !29 q 1 Y? - 

Atrav~s <la lTE nº 003/IJPI datada de 18.02.86 ' 

foi constituido um Grupo <le Trabalho, com o objetivo de proceder' 

estudos referente a reivindicaç;o dos {r,dios Kayap~, relativo as 

terras nio incluídas no Decreto nP 91,244 tle 09.05.85. 

Ln t.c g r-a r-a m o l!.'l'. os s r-r-v l d o r-o s CJ\RMEN SYLV.IJ\ 1 

SOARES AFFONSO - Antrop~loga/ZDDR, OORALÍClO DORNELAS DA COSTA 

Técnico em J\gr-imensura/Dl'I, '"OZJRES RlDEilW SOARES ' - 'le c n.l c o em A- 

gricultura e Pecuiria/DPI. Participaram tamb~m do G.T. os Técnicos 

EDMILSON MARTINS DA SILV J\ - Eng c nh o Lr-o J\g1·~no1110/ I'l'ERPA e GED ER AN 

DRADE CARVALHO - Técnico en: Agrimensura/GETAT. 

Por ocasião da identificação da área reivindica 

da pelos indios do Kuben-Kran-Kegn, os Agentes 'da Policia Federal, • 
FERNANDO TEIXEIRA, CELSO SANTIAGO, TEODORINO FLEXA FILIIO e OSMAR ' 

ARAÚJO JUNIOR acompanharam u G. T., tendo cm vista c oment.a r Lo s c o r= 

rentes na regi;o que sugeriam um clima de tensio na ~rea. 

A Área Indigena Kayap~, crlada pelo Dcc. uQ 

91.244 de 09.05.85 possui uma ~rca de J.262.900 ha e abriga uma 

populaç~o de aproximadamente 1,500 Índios, distrlbuÍdos em 05 ai - 

<leias: Kikretum, Gorotire, Kuben-Kran-Keg11, Kokraimoro e A~kre. · 

A atuação do G,'1, restringiu-se ;.s ~reas de influ- 

ência das aldeias Gorotire e Kubcn-Kran-Kcgn, vez que foram asco 

munidades d~stas duas aldeias que reivir1dlcaram alteraç;o nos limi 

tes estabelecidos pelo Dec. nQ 91,244/85. 

Os {ndios ào Gorotire reivindicam uma pequena alte 

raç;o no limite LESTE, pois ficou fora dos limites da Área Inctfge 

na pa~te do garimpo Cumaruzinho e o P.V. Tepore. Trata-se também 1 

de uma ~rea de II me idj ydj ~." • Segundo o Sp. DURVAL UCHÔA, que atua 1 

junto ao grupo h~ cerca de 20 a no s , esta e x p r e s s ao pode ser tradu- 
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zida como II area em que a11darnos em nossas atividades recreativas 1 

de caça, pesca e coleta11• Estas expedições são realizadas durante' 

o verao, mais precisamente 110 perlodo compreendido entre a 1 

derrubada e a queimada ou entre a queimada e o plantio. Segu11do os 

Gorotire esta area era muito mais extensa, indo al~m da serra 

Iridja-re (Serra do Cumar~). Os pr~prios Índios j; demarcaram o no 

vo limite por eles reivindicado. Nessa ~re~ n;o existem benfeitori 

as. Segundo consta trata-se de terras da Fazenda Santa Tereza, de' 

propriedade da Companhia de Terras da Mata Geral - C.T.M.G., presi 

) dida pelo Sr. JOÃO LANARI ];)0 VAL. Em visita realizada a sede da Fa 

zenda, o G.T. foi informado por um elemento que se identificou co 

rno Sr. RAMOS, de que aproximadamente 20.000 ha da irea da Fazenda' 

foram inclu1dos na ~rea ind1gena ~emarcada em conformidade com o ' 

Dec. n2 91.244/85. Nestes 20.000 ha, de propriedade da C.T.M.G., 

estar iam localizados os ga r· í.rnp o s Ta r z a n , Mar ia Bonita e Cumaruzi - 

nho. 

A reivindicação dos indios do Kuben-Kran-Kegn e 

relativa as Terras situadas no limite SUDESTE da reserva. Trata-se 

de ~reade influ~ncia da ar1tiga aldeia Pukatoti, ~ltima grande al 

deia Kayap~, ponto de dispersão dos atuais sub-grupos, e portanto' 

de tradicional importância para os integrantes dessa etnia. 

Na ~rea reivindicada pelos !ndios do Kuben-Kran 

Kegn o G.T. registrou a P-xistencia de construções contendo uma ser 

raria e,de pastagens, pertencentes a Fazenda Santa Cristina, de 

propriedade do Sr. JOSÉ VASCONCELOS DOS SANTOS. Essas benfeitorias 

foram devidamente registi·a<las em Laudo de Avaliaç~o de Benfeitori 

as. Surgiu inclusive um impasse por ocasião do registro das benfe! 

torias que ficariam incluídas nos limites da ~rea reivindicada, 

vez que, seguindo a indicação dos indios, ficaria incluido nesta ' 

~rea, parte de um seringa! de pla11tio existente na Fazenda, nas i- 
• 

mediaç~es do igarap~ Arrepiado.E1itrecanto, quando o G.T. e os {n - 
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dios se deslocaram até o seringa!, para melhor identificar esse 1 

limite, os fndios informaram que a demarcaç;o deveria passar além 

do seringal, ficando este totalmente fora dos limites de sua re - 

serva. O seringal, portanto, 11~0 foi incluldo no Laudo de Avalia 

ção de Benfeitorias. 

Os Kayap~, tanto do Gorotirc como do Kuben- 1 

Kran-Kegn demonstraram firmeza em não abri~ mão da ~reapor eles' 

reivindicada e aguardam pela correç;o da atual demarcação para o' 

proxirno m~s de junho, 

seca na região. 

quando cessam as chuvas e inicia a estação' 

Be Lem í Pà ) o~ 
'' de abril de 1986. 

c.,ntn Sylvl:a So,ru AfftnM 
t111lro11ólo~a - 2., OI\ • 
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