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EQUIPE: 

Magda Tofolette 

Assessora-ADAE-Salvador 

Lourenço Emanuel de Oliveira 

Aux. Administrativo-Coord. Eunapolis 

Otávio R. Pinto Filho 

Topografo- Coord. Eunapolis 

Edivaldo Jovita Santana 

Aux. de Campo - Coord. Eunapolis 

Altamirando B. Lima 

Topografo - Coord. Eunapolis 

LOCAL: 

Coroa Vermelha/ St9 Cruz de Cabralia/Ba 

DATA: 

26/05/88 a 08/06/88 
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Por detern1inação do Sr. Presidente, deslocamo-nos ã área indigenil 
dos Pataxós em Coroa Vermelha, Município de St~ Cruz aé Cabrá 

lia/Ba; no dia 26/05/88, com a finalidade de fazer levantamento 

cartorial e vistoria "in loco" da situação real da comunidade. 

Lá chegando, entramos em contato com técnicos do INTERBA em Eun~ 

polis, e procedemos a medição da área pretendida pela comunidade 

indígena, comprovando ter a área 86ha48a lOca, incluindo os 33m 

de terra de marinha e faixa de servidão do DNER, (área livre· 

77ha); ficando, portanto, confirmado o memorial desc~itivo de d~ 

limitação feito pela FUNAI em 1977 que dimensiona a área em 75ha 

aproximadamente. 

Na vistoria efetuada na área comprovamos existirem três loteame~ 

tos da Imobiliária Centauro Ltda. de propriedade de: José Mar 

tins, a saber: Loteamento St~ Maria, Pinta e Nina. 

O loteamento St~ Maria situa-se do lado esquerdo da rodovia 

BR 367 no sentido Porto Seguro - St~ Cruz de Cabrália, ficando en 

tre a área da mata pretendida também pelos índios, e a BR 36 7 . , 

possuindo este loteamento 51 lotes registrados no cartório de Por 

to Seguro; segundo informações extra-oficiais com inúmeras casas 

construidas, conforme cornprC?vamos "in loco". 

Os loteamentos Pinta e Nina, situam-se do lado direito da BR 367, 

no sentido Porto Seguro - st~ Cruz de Cabrália; dentro da area 

pretendida pelos índios (ressaltamos que a área pretendida pelos 

índios tem início em Ponta do Mutá até a ponte do Rio Mutary). N0 

início da área, em Ponta de Mutá, segundo informações dos índios, 

existe um terreno que foi doado pela Prefeitura de Santa Cruz de 

Cabrália à Maçonaria, mas não há nenhum registro em cartório; 

O loteamento .Nina· possui 95 lotes registrados em cartórios, com 

várias casas construidas e em construção; ficando a aldeia indíg~ 

na localizada dentro deste loteamento// 
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O loteamento Pinta, tem seu início na Rua dos Navegantes, onde 

acaba o loteamento Nina; este loteamento foi cancelado pelo Juiz 

de Direito da Comarca de Porto Seguro em data de 19/09/83 em 

razão do protesto da SPHAN, que alegou ser_aquela área tombada p~ 

lo Patrimônio Histórico, sendo proibido, portanto, desmatamento. 

(dados obtidos no Cartório de Registro de Imóveis e na SPHAN). 

Dentro deste loteamentcr existem duas propriedades pertencentes , 

uma ao Sr. José Ubaldino Alves Pinto e outra a Valmar Santos 

~ambrano, entretanto, não existem construções nestas áreas. 

Em continuidade a este loteamento tem uma área que pertence a 

Empresa Mineira Brasil Colonia, estando toda ela ainda em mata. 

A Imobiliária Centauro que loteou essas terras, requereu à FUNAI 
em 19/09/86, certidão negativa de presença ou aldeiamento indíg~ 

na, para o imóvel sem denominação com superfície de 57.178.53 m2, 

localizada no MuniGÍpio de Santa Cruz de Cabrália, e foi inform~ 

da que o mesmo incidia totalmente nos limites delimitados da á - 
rea indígena de Coroa Vermelha, informado, inclusive, que esta 

área seria submetida a apreciação do Grupo de Trabalho Intermi - 

nisterial Dec. 88.118/83, indeferindo, portanto, a pretensão da 

Imobiliária Centauro Ltda. 

., 

Constatamos, também, a existência de 29 barracas de praia, situa 

das dentro da área pretendida pelos índios, estando, porém, den 

tro da faixa considerada "Terreno de Marinha", possuindo estas 

barracas licença de funcionamento fornecido pela marinha e pre - 

feitura de St~ Cruz de Cabrália, pelo período de 06 meses, (reno 

vaveis). 

Informamos, também, que ao saberem de nossa presença na area 

inúmeros proprietários começaram a cercar suas propriedades a 

mando da imobiliária Centauro. 

Ressaltamos, a dificuldade de acesso ã estas informaçõ~s, tendo 
em vista, ser aquela área, considerada ''nobre", dado a sua loca 

lização privilegiada// 
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Contei com a colaboraç~o do pessoal t6cnico do INTERBA de Euna 

polis, que não mediram esforços neste trabalho, especialmente o 

Sr. Lourenço Emanuel de Oliveira que conhece aquela área há.mu! 

tos anos, ci que facilitou muito os nossos trabalho~, tendo inclu 
sive participado de um trabalho nesta área com técnicos do 

INCRA e FUNAI. 

Era o que tinhamas a relatar.// 

Salvador, 10 de junho de 1988. 
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