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'Os Wai-wai e a Hidrelétrica do Rio Jatapú - Roraima 

Historicamente, os Waimiri-Atroari e os Wai-Wai têm mantido relações de visita e. de 
troca, fazendo, antigamente, para esse fim, caminhadas de muitos dias, ou mais recentemente, 
utilizando de transporte de carona ou de ônibus. Houve o esfüamento nesse relacionamento, 
porém, nos últimos anos, devido ao retomo de um jovem Wairniri-Atroari que fora criado entre os 
Wai-Wai, adquirindo noções religiosas cristãs, as quais dificultaram sua readaptação. Acabou 
voltando para morar com os W ai-W ai. Mesmo com essas diferenças de natureza religiosa, os 
Waimiri-Atroari têm mantido o interesse em saber como está a situação dos seus vizinhos. 
Portanto, após realizar uma viag~ de fiscalização ao extremo da Área Indígena W aimiri-Atroari 
(04-13.06.94), utilizando como acesso o Rio Jatapú, a equipe, composta de dois funcionários e 
dois "kiãa" (auto-denominação Waimiri-Atroari) resolveu fazer uma visita à aldeia dos Wai-wai no 
Jatapuzínho, afluente da margem esquerda do Jatapú, e a jusante do encontro da Perimetral Norte 
com esse rio. Na verdade, tínhamos encontrado alguns Wai-waí logo no início da viagem, quando 
passamos de T~ota pela Perimetral Norte. Na cidade de Entre-rios encontramos um grupo de 
Wai-wai hospedados numa casa. Encontramos outros ao longo da estrada (segundo informações, 
alguns Wai-wai estão trabalhando em fazendas da região). O sítio onde pernoitamos, à margem 
do Jatapú, foi visi~ por dois Wai-wai que traziam um quarto de veado para vender. Nossa 
conversa com eles foi limitada pois falavam pouco português. O caseiro do sítio nos informou 

- que os Wai-wai sempre passavam por aquele porto a caminho das cidades da Perimetral Norte, 
onde vendem farinha de mandioca, o principal produto agrícola deles. Também nos informou que 
haveria um grupo de aproximadamente 50 pessoas se deslocando para S. Luiz do Anauá para um 

. encontro religioso. 

No dia seguinte, conforme desciamos o Jatapú, encontravamos os sinais do deslocamento 
dos Wai-wai à cidade. Logo abaixo do sítio, avistamos o acampamento de várias famílias, e mais 
embaixo, outro acampamento, onde paramos para conversar. Estavam levando algumas galinhas 
para vender na cidade. Prosseguindo a viagem, encontramos mais W ai-wai em trânsito, com uma 
canoa equipada com motor de pôpa rebocando mais duas canoas carregadas com muitas sacas de 
farinha. Mais abaixo, encontramos com outras canoas. Ao longo daquele trecho, até a boca do 
Jatapuzinho, vimos muitos taphis utilizados para acampamentos, Abaixo da confluência, 
encontramos ainda dois roçados. 

Após. realizar o serviço de fiscalização e colocação de placas nos limites da área 
Waimiri-Atroari, retornamos, subindo o Jatapú, Encontramos com duas canoas, com 8 adultos e 7 
crianças, que iriam passar 4 semanas acampando· e caçando os animais que ficavam ilhados pela 
cheia do rio. Havia também um grupo de 12 pessoas acampado no roçado que tínhamos passado 
na descida. Iam passar algwn tempo naquele local, caçando e fabricando canoas. 

Encontramos a aldeia no J atapuzinho com poucas pessoas, devido estar uma boa parte dos 
índios em viagem às cidades, ou dispersos em acampamentos de caça ou roçados, como· aqueles 
que encontramos na viagem. A aldeia é constituída de aproximadamente 50 casas, distribuídas a 
uma distância variável de um eixo principal, onde corre fios elétricos. Porém, o gerador estava 
sem combustível As casas são de formato quadrado ou retangular, em estilo regional, com 
paredes de paxiúba partida e cobertura de palha, com piso de chão batido ou elevado, de paxiúba. 
A única exceção a esse estilo foi uma pequena maloquinha, muito semelhante às dos 
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· Waímiri-Atroari, habitada por um casal de velhos, e uma grande maloca para festas. Constatamos 
que a aldeia está muito desassistida, no que diz respeito a material básico de saúde e higiene. O 
ancião Euka, que adoentado, tinlµl caído da rede no fogo, tinha uma séria queimadura na coxa, 
para cujo tratamento faltava remédios e material de curativo, sendo coberta com panos velhos. E 
há vários W aí-waí treinados como agentes de saúde, inclusive Marinalva, filha do Euká. 
[Informações posteriores são de que o velho faleceu]. 

A instalação de uma hidrelétrica no J atapú é extremamente preocupante, pois conforme 
informações do Instituto de Meio Ambiente do Estado do Amazonas, não houve nenhum estudo 
de impacto ambiental, e confoq:ne constatamos na nossa viagem, o rio Jatapú, a jusante da 
barragem, é transítada regulannente pelos W aí-wai, que IP percorrem nas suas viagens e o utilizam 

.fj para o transporte dos seus produtos, a caça e a pesca, além de terem roças e acampamentos nesse 
. trecho. É posstvel que o barramento do J atapú tenha um forte impacto nas atividades que 
garantem a subsistê.ncia e sobrevivência dos Wai-wai, ocasionando sérios transtornos à essa 
comunidade ·cuja assistência já é precária. Poderá também afetar as atividades · dos 
W aimiri-Atroari, pois após a instalação de uma aldeia no rio Carará, também passarão a transitar 
nesse mesmo trecho do Jatapú. 

Robert Pritchard Miller 
Coordenador, Subprograma de Meio Ambiente e Apoio à Produção 
Programa Waimiri-Atroari (Convênio FUNAI/ELETRONORTE) 
Manaus-AM 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 

Admlnlstrap1 Re1lonal de B01 Vlstl • RR 

MEMO. NQ04..2, /DIVISÃO DE ASSISTtNCIA/ADR-BVB/RR 
Boa Vista-RR, 17 de maio de 1995. 
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AO: Sr. Wagner Pereira Sena 

Chefe Substituto DPI/BSB 

Assunto: Informação (Presta) 

1- Em épocas de estiagem, a navegaçao 

tornou-se impossível devido o represamento das águas; 

fluvial 

Em atenção ao Memorando no 126/CODEMA/DPI µe 
11. 05. 95, temos o ·seguinte a, informar: 

2- Não existe mais pesca, devido a acidez das :1 
!,, 

águas; 

3- Risco de vida das Comunidades Indígenas 

beirinhas no caso do rompimento dos diques; 

ri 

4- O único meio de acesso aos índios na época 

da estiagem as cidades e vilas próximas para escoar seus produtos 

excedentes é caminhando através da mata por aproximadamente 10 ho 

ras, o que acarretou um desestimulo aos índios Wai-Wai em produzir 

excedentes comercializáveis, piorando consequentemente sua sobrevi 

vência. 

Atenciosamente, 
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