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HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO RECENTE POR FRENTES DE EXPANSÃO NA REGIÃO DA
ÁREA INDÍGENA APYTEREWA.

Em 1979, teve inicio um garimpo, prbximo às nascentes do
Rio Bacajá,

à

margem esquerda, conhecido regionalmente como Garimpo

do Joel. Seu primeiro dono chamava-se Joel Pinto.
Foi construida uma pista de pouso, pois o acesso fluvial
próximo às nascentes do Rio Bacajá é impraticável principalmente
no verão. Da pista de pouso do Garjmpo do Mucuim(situado no Igarapé
Teimoso) até o Garimpo do Joel levava 5 min.

de vôo.

Em 1983, 200 pessoas estavam trabalhando nesse Garimpo. '·
Havia alguma infra-estrutura, como cantina e alojamento que servia
como moradia para os garimpeiros. A extração do ouro era realizada
mediante um processo manual. Quando o minério exauriu, em 1983, paralisaram essas atividades, e consequentemente todos garimpeiros se
retiraram.
O Garimpo do Teimoso ou Mucuim,l.ocalizo.u-seàs cabeceiras
do Igarapé Teimoso ou Igarapé Bom Jardim II, afluente da margem esquerda do Igarapé Bom Jardim. A exploração do ouro teve inicio
1982 e conclusão em 1984. A primeira pessoa

à

em

penetrar a extrair ou

ro na área próxima ao Igarapé Teimoso foi um morador da margem

es-

querda do Rio Xingu, em 1974, junto com três pessoas, por um período de três meses. Extraíram cerca de 300 gramas de ouro. Pararam
com a atividade porque o resultado obtido não compensou o trabalho.
Apenas em 1982, que um morador do Rio Xingu, Sr. Eloi Viana da Silva~*pesquisando em outro local desse Igarapé, encontrou uma pequena
mina ourifera de 200 mil m2.

** Sr. ElÓi Viana da Silva, cunhado do Sr. Sebastião Cardoso de Lima(Sabá), morador antigo da margem direita do Rio Xingu, com residência próxima à Foz do Igarapé Bom Jardim.
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Em sociedade com um seringalista, Sr. José Nunes da Silva,** deram inicio ao Garimpo. No processo de extração, utilizavam
duas chupadeiras. Nessa ocasião construiram uma Pista de Pouso

a'

margem direita do Rio Xingu - próxima à Foz do Igarapé BOm Jardim(
atualmente usada pelo Posto Apyterewa) e outra Pista no Igarapé Te!
moso - próximo ao acampamento do Gariwpo. O acampamento desse Garim
po compunha-se de cantina e casas. Cerca de 200 pessoas procedentes
do Rio Xingu, Tucumã e Altamira garimparam no Teimoso até 1984,
quando terminou o ouro.
Em maio de 1983, os Paràkanã estiveram no acampamento de~
se garimpo, quando armados com arco e flecha levaram espingarda,
terçado, redes, mosquiteiros, farinha. Os Gàrimpeiros comunicaram a
Ajudância da FUNAI em Altamira, tendo dessa posteriormente se desl~
cacto uma equipe frente de Atração para então tentar contatar os Parakanã.

**Sr.José

Nunes da Silva, atravessador que há onze anos monopoli-

za quase toda compra de borracha da maioria dos moradores seringueiros do Rio Xingu nessa região.

Mineração Taboca

Empresa de mineração de cassiterita, uma das principais do
Grupo Paranapanema. Possui alvará de lavra do DNPM. A mina começou
a operar em 1980. Possui uma grande infra-estrutura: pista de pouso,
acampamento, cantina, hospital, escola, comércio, energia a motor.
Localiza-se junto ao Igarapé são Raimundo, afluente da margem esque~
da do Igarapé são Sebastião, portanto fora da A.I.Apyterewa em proposta para delimitação. Da margem direita do Rio Xingu, há uma estra
da até o acampamento da taboca de 35 Km aproximados.
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Os Moradores Ribeirinhos

da margem direita e esquerda

do Rio Xingu, na faixa entre os Igarapés Bom Jardim e o são

Se-

bastião, constituem-se de familias que se sustentam basicamente
com roças de subsistência, pesca e da coleta da seringa. Algumas
familias chegaram

à

essa área do Rio Xingu há 35 anos atrás. Os'

moradores ribeirinhos e os gateiros f'o'r-arn um dos ocupantes não i!:_
dios mais antigos da área. Por ser uma área de acesso quase que e~
clusivamente fluvial, essa região manteve-se até o presente relati
vamente ocupada por poucos.

~

À margem esquerda do Rio Xingu, no mesmo trecho, a Única
vila existente denomina-se são Sebastião.·Essa dista duas horas de
voadeira do Igarapé são Sebastião. A história do inicio da vila da
ta de 1917. Atualmente composta de nove casas e uma população apr~
ximada de 60 pessoas e 10 familias. A escola existente há nove
nos, no momento não possui professora. O ramo principal de

a-

traba-

lho dos moradores da vila é a extração de seringa. As seringueiras
exploradas localizam-se nas terras

à

margem esquerda e direita

do

Rio Xingu. As familias vendem a borracha para um morador da vila,
Sr.Leonideo Marques Filho, que por sua vez revende para o Sr.Tadeu
Bitar, proprietário da Firma"S.A. Bitar Irmãos", que possui representação na Cidade de Belém. Sr. Tadeu é o proprietário titular
das terras circunvizinhas

à

Vila são Sebastião, com uma área

de

39.486,92 ha. de extensão.
Nessa faixa do Xingu, a expansão de ocupações, tem avançado principalmente a partir das cidades de são Felix do Xingu
Tucumã. Ambas ligadas pela PA-279, pode-se encontrar-se ao

e

longo

de seu trajeto povoados, fazendas, exploração por madereiras e algumas glebas já discriminadas pelo MIRAD. Verifica-se também a exis
tência de uma estrada que liga o acampamento da Taboca Mineração

a'

Cidade de são Felix do Xingu.
Há um projeto do DNER para construção de uma estrada

de

grande extensão, PA-158, cujo percurso passa no limite Oeste da A.I.
Cateté, no centro da AI Bacajá e no lado Este da AI Apyterewa ~e delimitada.
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LEVANTAMENTO
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FUNDIÁRIO

O Levantamento Cartorial realizado no Cartório Moreira de
Registro de Imóveis, demonstrou a ausência de qualquer propriedade
particular incidentes nas terras da Área Indígena Apyterewa Interditada. Apresentamos, em anexo, a Certidão negativa do ·cartório. A
Certidão com informações acerca de possiyeis propriedades no rest~
te das terras no momento incluidas para delimitaç.ão, poderá ser foE
necida pelo Cartório quando acompanhada do.~eu novo m~pa e respect~
vo memorial descritivo. O levantamento cartorial referente à Área A·
pyterewa delimitada será providenciàdo consecutivamente após a conclusão desse relatório.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- DNPM
Conforme informações fornecidas pelo DNPM a respeito de Requerimentos de pesquisa, Autorizações para pesquisa e Conceções de l~vra dentro da A.I. Apyterewa delimitada, apresentamos abaixo o resumo
da relação das Empresas interessadas:
1) Requerimentos de Pesquisa:
Grupo CVRD

Empresas:
- Mineração Capoeirana Ltda.
- Walter Scoot Ranieri
- Miner~ção MapÚen~.Ltda.
- Mineração JarauçÚ Ltda.
- Mineração Jatapu Ltda.
- Mineração Guariba Ltda.
- Mineração Itapi Ltda.
- Empresa de Mineração Curuá Ltda.
- Mineração Mamocore Ltda.
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Grupo PARANAPANEMA

Empresas:
- Matapi Exploração Ltda.
- TimbÓ-IndÚstria de Mineração Ltda.
- Acari-IndÚstria de Mineração Ltda.
- Rio Negro Mineração Comércio Ltda.

Grupo SOPEMI

Empresa:
- Engescano Mineração Ltda.

Grupo Norte do Brasil - Empresa:
- Mineração Aurífera Ltda.
Substâncias - Mineração de Zinco, Estanho, Ouro, Tântalo, Prata, Berilo, Cobre, Manganês, Chumbo.
2) Alvarás de Pesquisa:
Grupo CVRD

- Empresas:
- Mineração Itacaiunas Ltda.
- ICONAV Indústria e Comércio

Navegação Pinto.

- Mineração Santarém Ltda.
Grupo PARANAPANEMA - Empresas:
- Canoas Mineração Comércio Ltda.
- Mineração Velho Guilherme Ltda.
Japura Indústria de Mineração Ltda.
Grupo Norte do Brasil - Empresas:
- Mineração Norte do Brasil Ltda.
- Mineração Lemúria Ltda.
Sistema Mineração Ltda.

L

~

•

4,J

,~ MINISTl:RIO DO INTERIOR

,w~ :.
:fj;''I-'
Substâncias:

FINOAÇÃO NACIQNAL DO ÍNDIO

87.

Ouro, Estanho, Cobre, Cassiterita, Titânio. Zirconita,
Zinco, Tantalita, Ilmenita, Berilo.

3) Concessão de Lavra:
Grupo CVRD

Empresa:
CIA. VALE DO RIO DOCE

Substância: Cassiterita

Somam 16 Empresas com Requêrimento para Pesquisa, 9 Empresas
com Alvará para Pesquisa e 01 Empresa com concessão de Lavra.
A Mineração Taboca é ainda a Única Empresa em atividades nes
sa Região. Porém localiza-se no Igarapé são Raimundo, afluente

da

Margem Esquerda do Igarapé são Sebastião, portanto fora dos limites
da A.I. Apyterewa Delimitada.
Outra Empresa subsidiária da Paranapanema com alvará do DNPM,
esteve de 1986 até início de 1987, realizando uma pesquisa no solo
entre o Igarapé Bom Jardim e o são Sebastião. A área pesquisada ficou marcada por picadas e ramais. A equipe liderada pelo geólogo, Sr.
Luis Fernando chegou a pesquisar 30 Kms distante do Posto Indígena.
Suas atividades restringiram-se

à

pesquisa.

No 52 Distrito do DNPM, com sede em Belém-Pa., os requerime~
tos

à

esse Órgão encaminhados para requerimento da pesquisa e/ou 1~

vra, passam por uma triagem, sendo analisados na Seção de Fomento
onde é verificado se as áreas interessadas pelas Empresas incidem'
em Áreas Indigenas. No caso da A.I. Apyterewa, o DNPM tem tomado co
mo referência a Área de Interdição. Na·relação e overlay fornecidas
pelo DNPM (anexados nesse Relatório), verificamos já haverem muitas
Empresas interessadas em pesquisa e lavra nas terras que estrapolam

à

referida Área Indígena interditada. Consideramos portanto, a

ur-

gência do encaminhamento e aprovação da área delimitada, a fim de '
que com respaldo jurídico sejam vetadas esses pedidos de mineração
dentro do território indígena Apyterewa.
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do Desenvolvimento Agrário.

Segundo informações solicitadas ao MIRAD, Projeto Fundi
ário de Altamira e Delegacia Regional de Belém, relacionamos abai
xo os Projetos de Colonização abrangentes nas terras da A.I. Apyterewa delimitada:

. Gleba Diamantina:
- Extensão: 224.606 ha.
- Localização Geográfica: Âbrange as terras situada entre a margem esquerda do Rio Bacajá - com limite Sul próximo às cabeceiras
desse Rio, e limite Norte no Rio Branco de Cima - afluente da mar
gem esquerda do Rio Bacajá.
- Matrícula: 5.270
- Municípios: Altamira e Senador José PorfÍrio - Pará.
- Jurisdição: Sob jurisdição do extinto GETAT, hoje MIRAD,

com

representação em Marabá.
- Situação: Gleba arrecadada e matriculada em nome da União, p~
rém não discriminada .
• Incidência na A.I. Apyterewa delimitada:

A Gleba Diamantina incide cerca de 90% à Norte da Área
Indígena, ou seja, quase a totalidade de sua área. Abrange

uma

pequena parte no limite Este da A.I. Araweté .

. Gleba Primavera:
- Extensão: 186.542 ha.
- Localização geográfica: Margem direita do Rio Bacajá até sua
confluência com o Igarapé Águas Claras ou Lontra(em sentido montan
te).
Matricula: 5.271

89.
- MunicÍpios: Altamira e Marabá-Pará.
- Jurisdição: Sob jurisdição do extinto GETAT- Grupo Executivo de
Terras Araguaia Tocantins, hoje MIRAD, com representação em Marabá.
Situação: Gleba arrecadada e matriculada em nome da União, porém
não discriminada .
. Incidência~

A.T. Apyterewa Delimitada;

Inclui-se totalmente à Nordeste dessa Área Indígena .

. Gleba Serra Oeste:
- Extensão:

186.542 ha.

- Localização Geográfica: Situada nas imediações das nascentes do
Igarapé Águas Claras(ou Lontra) e do Igarapé são Sebastião (ou são
José - denominação RADAM).
- Municipio: são Félix do XingÚ - Pará.
- Jurisdição: Sob jurisdição do extinto GETAT, hoje MIRAD com

re-

presentação no Projeto Fundiário de Conceição do Araguaia-Pa.
- Situação: Gleba arrecadada e matriculada em nome da União, porém
ainda não discriminada.
Incidência na A.I. Apyterewa Delimitada:
inclui-se 5% dentro dessa A.Indigena à Sudeste.

-

... Jose:
. Gleba Sao
- Extensão: 276.283 ha.
- Localização Geográfica: Situada entre a margem direita e esquerda
do Igarapé são Sebastião(ou são José - RADAM).
- Municipio: São Félix do XingÚ - Pará.
- Jurisdição: Sob jurisdição do extinto GETAT, hoje MIRAD, com
presentação no Projeto Fundiário de Conceição do Araguaia.

re-
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Situação: Gleba arrecadada e matriculada em nome da União, porém
não discriminada .
. Incidência na A.I. Apyterewa Delimitada:
Essa Gleba inclui-se cerca cte·7o% na Área Indígena.

... Jose:
. Gleba ----Sao
- Extensão: 514.240 ha.
- Localização Geográfica: Situada entre·a Serra dos Carajás, Igar~
pé Bom Jardim e Rio Bacajá.
- Município:

Altamira-Pará.

- Jurisdição: Gleba sob jurisdição do Proj_eto Fundiário de Altamtra.
- Situação: Terra devoluta, não foi arrecadada e discriminada •
. Incidência na A.I. Apyterewa Delimitada:
Incluida 80% nessa A.Indígena.
Observação: Encontra-se anexado ao Relatório Mapa fornecido pelo MIRAD,
constando plotadas as Glebas acima mencionadas.

ITERPA - INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ:
Segue abaixo uma relação dos Processos do ITERPA(Belém - Seção
do Cadastro), referentes

à

Regularização de Posse, mediante pedido

de compra ou legitimação, incluidos nos limites da Área
Apyterewa Delimitada:
- Igarapé Bom Jardim - Margem Esquerda:
. Processo 03635/75
. Processo 4237/74
Entre Igarapé Bom Jardim e são Sebastião - À Oeste:

--

---

Processo 4234/74
. Processo 2924/74
Processo 2751/75
Processo 4236/74 (pedido de compra - cancelado)

Indigena

'7
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- Igarapé são Sebastião - Margem Direita:
Processo 3614/74
Processo 03725/75
Processo 3613/74
Processo 03724/75
Processo 03049/75

..

Processo 3555/74(cancelado)
Processo 2321/75
Processo

1912/74 (cancelado)

. Processo 0941/74( pedido de cômpra - cancelado)
Processo 2322/75
Processo 1911/74 (pedido de compra - cancelado)
. Processo 0940/74 (pedido de compra - cancelado)
Processo 2320/75
Processo 1910/74 (pedido de compra - cancelado)
Processo 1920/74
Processo 02343/75
Processo 8981/74
Processo 2284/75(cancelado)
Processo 1919/74
Processo 02316/75 (cancelado)
Processo 979/74
( Processo 02282/75(cancelado)
Processo 1918/74

1

Pr-oc e aeo 02328/75 (cancelado)
Processo 2283/75

1

Processo 0980/74 (cancelado)
Processo 1917/74

J Processo 02327/75

Processo 0982/74

1 Processo 2285/74 (cancelado)
• Processo 0940/74 (cancelado)
• Processo 0945/75

MJ
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-Igarapé

são Sebastião

. Processo

- Margem

- À Sudeste:

direita

8126/74
02600/75

• Processo

03284/75

. Processo

03286/75

Após o Decreto
cou indefinido
e ao Governo
- l'..'IORADORES

os limites

Feder·al

das terra~

e o Igarapé

são Sebastião,

existem

roça de cultura

e são Sebastião

Com a instalação

margem

à

margem

esquerda

direita,

apenas

situadas

de localização.

Perachi

Ltda.

com as quais

ocupada

'

Bom

por Índios.

expressaram

PROPRIEDADES À SUDESTE DA A.I. APYTEREWA DELIMITADA:
da Exportadora

per -

entre o Igarapé

da margem

'

uma relação

e/ou cultura

Xingu.

1) Propriedade

pos

os moradores

e a ocupaçao

nente dos Parakanã nessa área, esses moradores
nas-terras

mar -

limite da Área Apytere-

é uma área historicamente

sua ocupação

à

do Rio Xingue

que todas as familias

Apyterewa

com r~

Foram aplicados

Apresentamos

que as terras

Apyt~

para essas 08 familias.

e o Mapa demonstrativo

do Posto Indígena

aumentar

direita,

direita.

roça de subsistência

lembrar

eram cientes

margem

permanente.

que cultivam

Outrossim,cabe

à

a FUNAI considera

no trecho mencionado

conversamos,

à

na margem

wa, para fins de indenização

das 13 familias

Oeste da Área Indigena

de Benfeitoria

residam

suam roça de subsistência

que possuem

à

entre o Igarapé'

e 03 familias com residência

e Avaliação

Embora mais 05 famílias

desejavam

1164/71,fi-

ao Estado(ITERPA)

no perímetro

apenas 05 familias

e cultura permanente

Laudos de Vistoria

Jardim

que pertencem

especificamente

e cultura permanente,

gem esquerda

manente

o Decreto

RIBEIRINHOS:

rewa delimitada,
sidências

que revogou

(MIRAD).

No Rio Xingut
Bom Jardim

ne 2375/87

mais perm~
que não

direita

do RiQ
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•
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- Perímetro: 10.730,2 metros
. Fazenda com área de pasto, gado, pista de pouso e outras benfeitorias.(no mapa B1, dentro da Área delimitada)
Propriedade da Exportadora Perachi Ltda:

2)

- Área: 115,7 ha. aproximadamente
- Perímetro: 4.235,1 metros
. Área de acampamento de extração d~ madeir~, com pista de pouso.
(No mapa B2, dentro da Área delimitada)
Propriedade da MAGINCO - Madeireira Araguaia S/A Indústria, Comér-

3)

cio~ Agropecuária:
- Área: 974.3 ha. aprox.
- Perímetro: 13.847,3 metros •
. Fazenda com área de pasto, gado, pista de pouso e outras benfeitorias.
(No mapa C1, dentro da Área delimitada).
4) Propriedade da BANACH:
- Área: 2.250,9 ha. aprox.
- Perímetro: 43.278,2

metros.

No mapa Dl, dentro da área delimitada,

à

margem direita do Igarapé

são Sebastião).
5) Propriedade do INPA:
- Área: 1.616,3 ha. aprox.
- Perímetro: 26.136,9 metros
( No mapa E1, dentro da área delimitada, no limite da linha seca, pró
ximo ao Igarapé são Sebastião).
Total da Área das propriedades: 5.650,7 ha.
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ÁREAS

NÃO
--

IDENTIFICADAS

COMO
---

PROPRIEDADES:

1) Área: 74.0 ha. aprox.
Perimetro: 3.360,4 metros
. área com pista de pouso.

(No mapa F1, dentro da área delimitada)
2) Área: 11,66 ha. aprox.
Perimetro: 1.495,6 metros
• área com pista de pouso
(No mapa F2, dentro da área delimitada)
3) Área: 245,7 ha. aprox.
Perímetro: 6.919,2 metros
(No mapa F3, dentro da área delimitada)
4) Área: 77,1 ha. aprox.
Perímetro: 3.389,3 metros
.área com pista de pouso
(No mapa F4, dentro da área delimitada)

5) Área: 17,36 ha. aprox.
Perímetro: 1.736,06 metros
(No mapa F.5.0, dentro da área delimitada)
6) Área: 26,46 ha. aprox.
Perímetro: 2.072,63 metros
( No mapa F.5.1, dentro da área delimitada)
7) Área: 41.56 ha. aprox.
Perímetro: 3.376,4 metros
(No mapa F.5.2, dentro da área delimitada)
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8) Área: 406,93 ha. aprox.
Perímetro: 13.393,7 metros
. Área com pista de pouso.
(No mapa F.5.3, dentro da área delimitada)
Total: 900,77 ha.
Não foram incluídas como propriedades os acampamentos

da

Perachi e Maginco, que estão situados na ·área de interdição Apyterewa, pelo motivo de terem sido caracterizados como invasao, confor
me explicitado na Portaria PP Nº 69 de 24.02.1989:
"Considerando o que preiceitua o Artigo 231,86º da Constituição Federal, segundo o qual os atos que tenham por objeto a ~cupação, o domínio e a posse de terras indigenas são nulos e extintos,
não gerando direitos a indenização ou a ações contra a União, salvo
na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação

de

boa-fé;
V- O pedido de indenização será indeferido, em qualquer

fase

do

processo, quando ficar evidenciada a existência de má fé, se ocorrentes, entre outras, quaisquer das seguintes situações:

e. Quando o possuidor sabia ou podia saber que se tratava
de terra indígena e, ainda assim, apossou-se dela;
1. Quando ciente de qualquer modo da irregularidade

de

sua ocupação, o possuidor prosseguiu na turbação ou es
bulho da terra indígena".
As informações sobre as propriedades(extensão, pistas

de

pouso e estradas), descritas foram adquiridas mediante interpretação de um mapa Foto Satélite, imagem de 04 de julho de 1988.

Para

as propriedades da Perachi, apresentamos anexado documentos refere~
tes às certidões de Registro de Imóveis expedida pelo Cartório Moreira, da Comarca de Altamira; Título Definitivo de Venda de Terra
do ITERPA; Memorial Descritivo; Imposto Territorial Rural e autori
zação do IBDF para explorar madeira.
Da Maginco segue 06 ITR'S - Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural, autorização de desmate do IBDF.
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Nos Titules Definitivos e nas Certidões de Registros
de Imóveis da.Perachi, há

..

uma localização do imóvel impreci-

sa quanto às coordenadas geográficas, pois n~o menciona a latitude e longitude do mesmo. A Única referência de localiza ção geográfica o situa

à

margem direita do Rio Pacajá, sendo'

esse um afluente do Rio Pará, t~ibutário do Tocantins.

O Rio

Pacajá encontra-se entre as Áreas Indígenas Bacajá e Parakanã.
Desse modo, a atual área ocupada e exploraaa pela Perachi, si
tuada na região do Bacajá, deveria de fato localizar-se nas '
terras do Rio Pacajá.
Devido ao tempo reduzido que a equipe teve para execução dos trabalhos de campo, assim como dificuldades de aces

à

Sudeste, os Laudos de Vistoria e Avaliação de

Benfeitorias

foram aplicados somente aos moradores do Rio

sona área

Xingu.

Além disso, muitas informações concernente a existên-

cia e localização das propriedades

à

Sudeste da área delimita

da foram confirmadas posteriormente aos trabalhos em campo,
mediante a obtenção do mapa foto-satélite. Portanto, sugerimos que levantamento 11in loco" e a aplicação de laudos seja'
programado o mais breve possível, a fim de que essas informações sejam complementadas.
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RIBEIRINHOS

QUE

RESIDEM

E/OU

POSSUEM

ROÇA À MARGEM DIREITA DO RIO'XINGU, NAS TERRAS ENTRE IGARAPÉ

BOM

JARDIM E SÃO SEBASTIÃO - INCLUID.ASNA PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO PARA
A ÁREA INDÍGENA A?YTEREWA:

NOME

Nº

CARACTERÍSTICA

LOCALIZAÇÃO

DA
01

.ROQUE PAIXÃO
TOS.

02

.PAULO BRASIL DOS SAN
TOS.

03

.PEDRO BRASIL
TOS. **

04

.NAPOLEÃO BARBOSA BRA
SIL DOS SANTOS FEITO
SA.**

05

.FRANCISCO BARBOSA
BRASIL DOS SANTOS

DOS SAN

DOS SAN

.
.

.

.

.
**

'

06

.MARIA BRASIL
TOS**

DOS SAN

.

Residência numa
ilha à m/E
do
Rio Xingu.

Residência numa
ilha à m/E
do
Rio Xingu.

Residência à
m/D do Rio Xingu.

Residência à
m/D do Rio Xingu.

Residência. na i
lha do Bom Jardim - rn/E do
Rio Xingu.

Residência na i
lha do Bom Jardirn - m/E do
Rio Xingu.

.
.
.

.

.

.

OCUPAÇÃO

Roça de Subsistên
eia dentro da Áre a
Indígena.

Roça de Subsistên
dentro da Área In
dÍgena.

"'
Roça de Subsisten
eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena.

Roça de Subsistên
eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena.

Roça de Subsistên
eia e cultura~
manente dentro da
Área Indigena.

Roça de Subsistên
eia e cultura~
manente dentro
da
Area Indígena.
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NOME

CARACTERÍSTICA

LOCALIZAÇÃO

DA OCUPAÇÃO •
07

. ANASTÁCIO DA SILVA
DE LIMA.**

08

1. RAIMUNDO CLEMENTINO

m/1.

. Residênêia à
E do Rio Xingu.

1.

SOBRINHO. **

09

10

. MARIA JACINTA DOS
SANTOS. **

Roça de Subsistê~
eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena.

Residência à m/1. Roça de Subsistê~
D do Rio Xingu.
eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena •

. Residência à m/l.
D do Rio Xingu.

Roça de Subsistên
eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena.

1. MANOEL FERREIRA**ORIS 1 • Residência à m/ 1 . Roça de Subsisten
n

D do Rio Xingu.

eia e cultura per
manente dentro da
Area Indígena.

Residência na 1- Roça de Subsistên
Vila são Sebas-· eia dentro da Ár;a
Indigena.
tião, à m/E do
Rio Xingu.

11

• LEONÍDEO MARQUES FI-1•
LHO.

12

. PEDRO PENCA

• Residência na
. Roça de Subsistên
eia dentro da Ár;a
Ilha do CÔco, à
Indigena.
m/E do Rio Xingu •

13

. FRANCISCO VIEIRA

. Residência na I . Roça de Subsistên
lha do CÔco, àeia dentro da Ár;a
m/E do Rio XinIndígena.
gu.

99 •.

N2

NOME

DO

,

IMOVEL

ANOS DE
ÁREA TOTAL (Ha.)

MUNICÍPIO

ESTADO

OCUPAÇÂO

TOTAL DE
PESSOAS RESID.IMÓVEL

CADASTRADO
NO INCRA

01

SEM DENOMINAÇÃO

-

-

ALTAMIRA

PA.

-

NÃO

02

SEM DENOMINAÇÃO

-

-

ALTAMIRA

PA.

-

NÃO

03

SÍTIO BEIRA RIO

100

08

ALTAMIRA

PA.

09

NÃO

04

SÍTIO GOLOZEIRA

100

03

AL T Al'VI IRA

. PA.

01

NÃO

o

NÃO

PA.

o

NÃO

.
05

SEM DENOMINAÇÃO

100

11

ALTAMIRA

PA.
:

06

SEM DENOMINAÇÃO

100

30

ALTAMIRA

07

SÍTIO MORRO DA BOA
SORTE

200

09

ALTAMIRA

PA.

o

NÃO

08

SÍTIO SÃO JOSÉ

100

34

S.F.XINGU

PA.

01

NÃO

.

..,,

.JJ

.:.

"\·

ii"

::

"

::!."-

09

PUXADA NOVA

100

16

S.F.XINGU

PA.

05

NÃO

<>

~~~

'

~~

.t-,...

~!=:::::

10

SÍTIO BANDEIRA

100

03

S.F.XINGU

PA.

-

NÃO

--...

C''-.

'-..

ri~

,

,
NOME DO IMOVEL

Nº

..LVV•

ÁREA

ANOS DE

TOTAL(Ha.)

OCUPAÇÃO

,
MUNICIPIO

11

-

-

-

S. F. XINGU

12

-

-

-

S.F.XINGU

13

-

-

-

S.F.XINGU

1

1

ESTADO

::. ~

NÃO

PA.

-

NÃO

PA.

-

NÃO

P A.

1

!

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL DE
CADASTRADO
PESSOAS RESI
DENTES NO IMÓV. NO INCRA

1

.

'

: 1

1

1

'

1

1

. 1

1

~

rn
~

1

1

1

1

1

1

1

•

t

\

1

,•

,,

1

''

-a.
A

--

,

4
•"' , •.

\

1

.'

.- \

.

)I

\

-.

'1

•. , ... ,,"'

. ,,...-.. .

\

\

',
\

\

'•

-,

.

...• ,,

,

.

1
1
\
1
\

----

- --

. --

....
'\
1

1

1

---

\

,,.,,
'1
1

'

\

----· -·

,

1
\
\
\

•

.,
\

'\

--

\

'\

-- --

-·

.

\

\
\

-·'
'

'\

,,... "',
,•

,,'

.,

\

'

'\

. •\

''
'\

VIL A
MAPA

COM LOCALIZAÇÃO

MORAOOffEf

SAO

DOS

\

1

1

SEBATIÃO

l'fll~frf/NHOS

\
1

LEGENDA
•

\

'

fHõSIPÊNCJA

,S'

"

.,. .,._"- ROÇA D~ SUBSISTENCIA

AA

CULTURA

-·-

A'REA

PROPOSTA

1 -

:

'

1

19

.,o.,,.,,.
··-.....-,'
~o

•••

t

DELIMITAÇÃO

MAPA

[

"'

APYTE'REW'A

PARA

'

'
o •,.

PEIIMANE:NTE

INOIGE'NA

.

I[11 -

DEMONSTRATIVO

I[ - : li

11 -

li -

-

li

J
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1 101.

INVASÃO DAS MADEREIRAS EXPORTADORA PERACHl LTOA

E

MADEREIRA ARAGUAIA S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA.

A invasão das rnadereiras na Área Apyterewa foi tomada conh~
cimento pelo atual Chefe do Posto, Sr.Gerson dos Reis Carvalho, qua~
do no início de março de 1988 foi informado por um morador antigo da
foz do Igarapé Bom Jardim, Sr. Sebastião Cardoso, da existência

de

urna pessoa conhecida como Pé-de-Cobra explorando e retirando madeira
dentro dessa Área Indígena, no Iga~apé Teimoso. Com base nessa info~
mação, a ADRA tentou requisitar os serviços da Policia Militar, po rém sem sucesso, pois a 4ªSUER, respondeu que a mesma não dispurihade
recursos para essa finalidade. Sobrando então como alternativa

con-

tar com o pessoal disponível do Posto, para verificar a existência de
invasão. No dia 20 de abril de 1988, se deslocaram do Posto ao Igar~
pé Teimoso, com esse objetivo, os servidores Sr. José Gomes, Sr. Hen
rique Estevan com 16 Índios Parakanã. Confirmaram a exploração e extração de madereira no Igarapé Teimoso, dentro da A.I interditada,o~
de encontraram uma pista de pouso conhecida por Santo Antônio e

35

homens trabalhando para o Sr. Wilson Moreira Torres, comerciante

da

cidade de Tucumã-PA.
Os Parakanã recolheram algumas armas desses trabalhadores ,
duas motoserras e levarrun para o PIN, do:istrabalhadores. Nessa ocasi
ão,os funcionários do PIN foram informados que havia madeira sendo

1

extraí.da do Igarapé Ipixuna, localizado dentro da A.I Arawaté.
Em 26/04/88, o Sr. Wilson Moreira Torres foi a Altamira

a

fim de liberar seus dois funcionários. Em troca, ele: levou cerca

de

100 redes para os Índios.
Como a noticia de que as A.I Apyterewa e Araweté estariam,'
sendo invadidas por madereiras vazou nos jornais de Belém, os Srs.

!

dacir Perachi e Darci Remor, respectivamente sócio da Exportadora Pe
rachi e gerente ~dministrativo da Madereira Araguaia S/A Maginco, fo
rama Altamira para comunicar a ADRA o fato deles estarem retirando,
por desconhecimento, madeiras nesta terras indigenas. Pretendiam ve-

•;

~
,{,i,
•...~
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No dia 24/05/88, estes senhores juntamen~e com o Superinte~
dente da 4ªSUER/FUNAI, Salomão Santos, retornaram a ADRA para explicar que as madereiras já tinham, até aquele momento, retirado muita•·
madeira de prováveis locais situados nas Ais, e que estava estocada'
na pista "Teimoso".
Na ocasião,os madereiros propuseram a indenização da madeira que tinha sido retirada da A.I. Para isto, a FUNAI deveria medir'
a madeira a definir os limites reais destas áreas. A.ADRA, por

sua

vez, propôs que eles custeassem as despesas para a delimitação da

AI

Apyterewa assim como as despesas dà equipe que iria medir a madeira'
derrubada. Os custos, posteriormente seriam abatidos do valor

total

que seria pago pela madeira extraída. Os madereiros concordaram· com
esta proposta.
A 4ªSUER solicitou a Brasília autorização para executar

o

trabalho de delimitação e no dia 28/06/88 foi assinada a PORT.PP

nº

0720 designando o GT que delimitaria a AI Apyterewa, depois retifica
do os nomes na Portaria PP nº 0769 de 12/07/88.
O grupo que mediu a madeira, realizou este trabalho no peri
odo de 21/07/88 a 25/09/88. O relatório desta equipe foi apresentado

à ADRA no dia 11/10/88. Segundo os Srs.Idacir Perachi e Darci Remor,
desde a saída do grupo que mediu e madeira, eles haviam_: abandonado
seus serviços próximos das Ais.Apyterewa e Arawetê, mas continuaram'
próximos do rio Branco de Cima (na Área que a FUNAI pretende como AI
Xingu/Bacajá).
No inicio de novembro, o administrador da ADRA foi até Tucu
mã, para lá participar de ,uma reunião com os KayapÓ do PIN Gorotire.
Durante a viagem passou pelas pistas Teimoso, Pretensão e Santo Ant§
nio e constatou que todas estavam abandonadas e que não havia nem má
quinas, nem homens trabalhando nas Ais.Araw·eté e Apyterewa interdita
das.
No dia 11/11/88 foi realizada a reuniao entre a ADRA e a 4ª
SUER e os madereiros para definir o pagamento às comunidades indige~
nas

i

titulo de indenizaçio pela madeira retirada ilegalmente de suas

áreas. O pagamento deveria ser em OTN, descontado os gastos

feitos

MINISTIÊRIO

DO INTERIOR

~ ,y FINOAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

·&.~

03.

de ira.
Os critérios exigidos pela Portaria PP n2 1.263 de 01.08.88,
que normatiza as providências a serem tomadas quando da apreensão de

bens pertencentes ao Patrimônio Indígena, não puderam ser considerados, pois o acordo feito entre a ADRA/4ªSUER e as madereiras Perachi
e Maginco foi efetuado antes da expedição desta Portaria, isto é

em

maio de 1988.
Outro fator diz respeito a Portaria PP n2 -3.632 de 06.11.87.
de interdição que não determina com precisão.o limite Este da AI Apy
terewa. Na época soube-se com certeza de que apenas as madeiras ret!
rada da pista Santo Antônio estava dêntro desta área; e da pista Pre
tensão dentro da A.I. Araweté.
As Empresas Maginco e Perachi exploram mogno na regiao

das

cabeceiras do Rio Bacajá e afluentes desde 1986. Para isto, abriram
uma estrada com aproximadamente 240 Km partindo da cidade de Tucumã
-PA, além de várias pistas de pouso e ramais.
Durante os trabalhos de Delimitação e da medição da madeira
tornou-se difícil localizar geograficamente com precisao as Pistas de
pouso e os ramais da estrada construida pelas Madereiras Perachi e Ma
ginco.
Com o mapa foto-satélite adquirido do INPE-Insti tuto de Pe s-« ·
quisas Espaciais, imagem de 04 de julho de 1988, podemos visualizar
a exata localização dos acampamentos dos madereiros. Antes dessas in
formações, calculamos que alguns dos acampamentos localizavam-se fora da A.I. Apyterewa interditada e dentro do corredor da proposta de
A.I. Xingu-Bacajá.
Dessa forma, baseando-se em informações mais seguras do Mapa
Foto-Satélite, apresentamos a relação das pistas de pouso e ramais
das madereiras Perachi e Maginco que demonstram os locais de onde foi
extraido madeira:
.PISTA SANTO ANTÔNIO (C)- Localizada

à

margem esquerda do Igarapé Bom

Jardim. É o local do acampamento do madereiro Wilson Moreira Torres.
Dentro da A.I. Apyterewa interditada •
• PISTA PRETENSÃO (D)- Localizada no médio curso do Igarapé Ipixuna.
Dentro da A.I. Araweté. Pertence à Madereira Perachi.

,._

f'/

MINtSTi;RIO

FINOAÇÃO

104.

DO INTERIOR

NACIONAL

• PISTA TEIMOSO (E) - localizada

à

DO ÍNDIO

margem esquerda do Igarapé Bom

Jardim. Dentro da A.I. Apyterewa interditada. É o local do acamp~
mento principal da Perachi •

à

. PISTA TEIMOSO (F) - Localizada

margem esquerda do Igarapé Bom

Jardim. Dentro da A.I. Apyterewa interditada. Pertence à Perachi .
. PISTA RESSACA (G) - Localizada distante 12 Km aproximadamente das
cabeceiras do Igarapé Arroz Crú. Co~struida pela Maginco. Dentro da
proposta da A.I. Xingu-Bacajá. Continuam explorando e retirando madeira dessa área .
. PISTA (H) - Localizada próximo

à

um Igarapé sem denominação, aflu-

ente da margem direita do Igarapé Arroz Crú. Pertence

à

Maginco.De~

tro da A.I. Xingu-Bacajá •
• PISTA FIM DO MUNDO (J) - Pertence

à

Maginco, situada

à

margem di-

reita do Rio Bacajá. Dentro da Área Apyterewa Interditada e incluída na proposta de delimitação.
As pistas da Perachi ~ e Leda

Maginco M estão fora da A.I.

Apyterewa, porém incluídos na delimitação.
Como se pode observar no mapa em anexo, existem vários ramais (por onde a madeira é escoada) ligando as pistas de pouso e a
campamentos. A estrada

à

norte que passa pelo Rio Bacajá, alcança

próximo ao Rio Branco de Cima. Como a imagem do Foto Satélite

é

do

mês de julho de 1988, supomos que após essa data a estrada deve ter
avançado mais

à

norte até a Pista G, pois a Maginco continua reti-

rando madeira dessa área. Ou então o restante dessa estrada não con
figurou no mapa-satélite por essa estar coberta pelas copas das ár
vores.
Devido

à

anterior ausência de informações que nos possibi-

litassem saber de onde as Madereiras estavam retirando a madeira,
se dentro ou fora dos limites da área Apyterewa, pensou-se que
grande parte da madeira extraída estava dentro de uma faixa conhecida como A.I. XingÚ-Bacajá.
Os dois acampamentos e pistas principais da Perachi (Pistas
Teimoso) (no Mapa E e F), e outra pista da Maginco, (Pista Fim

do

Mundo) (J) ligadas por ramais, verificou-se estarem situados prÓx!
mos da margem esquerda do Igarapé Bom Jardim, na faixa de terra en-

V
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da Açyterewa interditada.
A pista Pretensão, no médio curso do Igarapé Ipixuna, dentro
da A.I Araweté, é ligada por um ramal ao acampamento Teimoso, para o~
de era levada a maior parte da madeira e daí seguia até Tucumã. A ma
ior parte das medições foi realizada nesse acampamento.
Um outro ramal em direção ao Norte, cruza o Rio Bacajá,

de

pois de suas cabeceiras (até a margem direita do, Rio Bacajá está den
tro da A.I Apyterewa Interditada), cujo ramal segue chegando próximo
ao Rio Branco de Cima. Essa faixa de terra entre a margem esquerda do
Rio Bacajá e o Rio Branco de Cima f..az parte da proposta de área Xingu - Bacajá e agora incluída na delimitação Apyterewa.
Como observamos ha, um ramal principal dentro dos limites da AI
Apyterewa Interditada e outro ramal dentro da AI A~aweté.
E ainda outro ramal entre o Rio Bacajá e o Rio Branco de Ci
ma. O que nos leva a concluir que o volume total de madeira retirada
dentro da A.I Apyterewa e Araweté se não foi igual

à

quanfidade ex -

traída da A.I Xingu - Bacajá, não pode ter sido menor, mesmo pelo f~
to dos acampamentos principais e maior infraestrutura das madereiras
estarem localizados dentro da A.I Apyterewa, que na época da medição
supunha estarem dentro da A.I Xingu - Bacajá.
Além disso, no mês de julho (quando começou a medição) a m~
dereira Perachi já havia retirado quase toda a madeira derrubada den
tro das Ais. Apyterewa e Araweté e t r-arrepo r t ado: para a pista do Tei
moso(a principal).
Assim, foi extraída madeira das Ais. Araweté e Apyterewa I~
terditada e do corredor Xingu - Bacajá~ Mas como a A.I Xingu - Bacajá ainda nã.o foi reconhecida oficial.mente, as madereiras apesar

de

estarem depredando o Patrimônio da União; neste caso, não estariam de
lapidando, na lei, o Patrimônio Indígena. A proposta de reconhecimen
to desta área é justamente para fechar o corredor existente entre as
Ais Apyterewa, Araweté e Koatinemo à leste e Bacajá à oeste.
A Maginco ainda tem duas pistas dentro da área considerada'
Xingu - Bacajá

todas duas nas proximidades do Igarapé Arroz Crú( no

mapa pistas G e H). A pista J,
namento. nor ter oensada

possivelmente ainda esteja em funcio~

estar localizada

fora da AI

A0Yterewa

Inter
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ditada.
Pór falta de respaldo jurídico, não se pÔde fazer nada neste
caso, nem medir essa madeira e nem impedir a sua retirada.
A maior parte da madeira medida foi efetuada na pista do Tei
moso, acampamento principal da Perachi, e outra menor na pista Santo
Antônio, acampamento de Wilson Moreira Torres, situada na margem esquerda do Igarapé Bom Jardim. A madeira extraída neste local foi adquirida pela Perachi e Maginco, quem indenizou os Índios.
O resultado da medição de madeira· cubou um total de 8.980.
192 m3

.

de mogno. Considerando que grande parte da madeira tivera si-

do extraída dentro da A.I. Xingu-Bacajá e fora das A.I. interditadas,
em reunião dia 31.10.88 na ADRA junto com os.madereiros, decidiu-se
aleatoriamente que 1.480.192 m3da madeira cubada fora retirada fora
das A.Is Interditadas que deveria ser subtraído do total de madeira
cubada.
Os madereiros indenizariam então 7.500.000 m3,

na quantida-

de de madeira que se considerou ter sido retirada das Ais. Araweté e
Apyterewa. A Perachi pagaria 6.885 m3

e a Maginco 615 m3,

sendo cal-

culado para cada m3 o valor de 05 OTN'S. A OTN no mês de novembro de
1988 correspondia a Cz$ 3.774,73,ficando portanto para cada m3um

va-

lor Cz$ 18.873,65.
Multiplicando o valor de cada m3-Cz$
(a ser pago pela Perachi) e por 615 m3

18.873,65 por 6.885 m3

(a ser pago pela Maginco), ca

da firma deveria pagar Cz$ 129.945.080,00 e Cz$ 11.607.000,00 respe~
tivamente. Somando esses dois valores: Cz$ 141.552.080,00. Desse total foi substraÍdo Cr$ 10.183.930,00 referente

à

todas as despesas

dos trabalhos das equipes de delimitação e medição. Portanto a indenização a ser p;ga pelas duas firmas ficou em Cz$ 131.368.150,00.
Na reunião realizada em 11.11.88, na 4ªSUER, na presença do
Administrador Regional de Altamira, Sr. Antônio Pereira Neto, do Superintendente da 4ªSUER, Sr. Salomão Santos, e dos representantes das
firmas Perachi e Maginco, Sr.Idacir Perachi e Darci Remor respectiv~
mente, ficou estipulado que o pagamento dos Cz$ 131.368.150,00 seria
efetuado em OTN1S

(OTN de novembro) da seguinte forma:

:~

~-~

MINISTERIO

DO INTERIOR

FINOAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO

. 25/11/88 - 2.402 OTN (Maginco)
-10.800 OTN (Perachi)
• 23/12/88 -10.800 OTN (Perachi)
. 23/01/89 -10.800 OTN (Perachi)
TOTAL 34.802 OTN
O valor pago pela indenização da madeira derrubada nas Ais.A
raweté e Apyterewa foi dividido igualmente e âepositado em duas cader
netas de Poupança do Banco do brasil de- Altamira, uma conta em nome da
Comunidade Indigena Araweté e outra em nome da Comunidade Indigena Apyterewa.
Embora a Perachi e a Maginco tenham retirado seus equipament

o s« e paralisada suas atividades e exploração na pista Santo 'Antônio;

na pista Teimoso (Mie do Igarapé Bom Jardim) e na pista Pretensão(A.I
Araweté) e tinham se comprometido formalmente a não mais invadir: es~
sas, é difícil

assegurar-nos disso, porque não há uma fiacaliza

ção constante da FUNAI na área:, pois o Posto Apyterewa localiza-se '
próximo ao Rio Xingu (à oeste) e essa invasão situa-se no limite Este
da área indígena.
A faixa de terras onde a Maginco continua retirando madeira,

à

norte, entre o Rio Bacajá e o Rio Branco de Cima(e que a FUNAI não•

tem base legal para impedi-la, é a área considerada o corredor da área
Xingu Bacajá, cuja proposta não foi aprovada pela FUNAI), está sendo
incluída na proposta de delimitação para A.I Apyterewa.
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