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“Tinha barracas, colchões, tambores, motosserra, fardos e 

mais fardos de arroz, muita carne de caça, entre outras coisas. Uma 

estrutura compatível com a chegada de mais invasores. Explicamos que a 

área não tinha nada a ver com o seringal, que eles estavam dentro do nosso 

território.”6 

 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: 

 

O presente documento é uma atualização do “Relatório Técnico Sobre o Risco 

Iminente de Contaminação de Populações Indígenas pelo Novo Coronavírus em Razão 

da Ação de Invasores Ilegais”7, produzido em 22 de junho de 2020. As informações técnicas 

produzidas no primeiro trabalho, foram levadas ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal 

(STF), por intermédio da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 709, 

proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), em conjunto com seis 

partidos políticos.  

 

Como resultado, no dia 10 de julho de 2020, o Ministro Relator da ADPF, 

Excelentíssimo Sr. Luís Roberto Barroso, determinou que a União elabore dois Planos: i) Plano 

                                                
1 O presente Relatório foi produzido em 27 de abril de 2021.   
2 Antonio Oviedo é Engenheiro Agrônomo e PhD em Políticas Públicas e Gestão Ambiental pela Universidade 

Nacional de Brasília (UnB). 
3 Juliana de Paula Batista é Advogada e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
4 Michelle Araujo de Lima é Bacharel em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do ABC (UFABC). 
5 Ricardo Abad Meireles de Mendonça é Engenheiro Florestal pela Universidade de Brasília (UnB) e Mestre 

em Environmental and Earth Resouces pela Kingston University. 
6 Relato de Awapy Uru-Eu-Wau-Wau, coordenador de vigilância na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau. 

Disponível em: < https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/indigenas-impedem-invasao-de-grileiros-na-terra-

indigena-uru-eu-wau-wau-na-amazonia>. Acesso em: 20.03.2021. 
7 OVIEDO, Antonio; ARAÚJO, Elis Nice Oliveira de; BATISTA, Juliana de Paula; SANTOS, Tiago Moreira 

dos. Relatório Técnico Sobre o Risco Iminente de Contaminação de Populações Indígenas pelo Novo 

Coronavírus em Razão da Ação de Invasores Ilegais. Disponível em: 

<https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/prov96.pdf>. Acesso em: 20.03.2021.  
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para a colocação de barreiras sanitárias em 33 Terras Indígenas (TIs) com a confirmada 

presença de isolados e; ii) Plano de Combate à Covid-19 entre povos indígenas brasileiros. 

Entre as medidas previstas no segundo Plano, figura o isolamento e a contenção de invasores 

em sete Terras Indígenas: Araribóia, Karipuna, Kayapó, Munduruku, Trincheira Bacajá, Uru-

Eu-Wau-Wau e Yanomami. 

 

A União já apresentou quatro versões do Plano de Combate à Covid-19. As 

medidas de isolamento e contenção de invasores, no entanto, ainda não foram homologadas. 

Na última manifestação do STF, o Ministro Relator reafirmou que “continua entre suas 

preocupações a importância de realizar a desintrusão de invasores, mas sem desconsiderar a 

complexidade de fazê-lo durante a pandemia”8.  

 

Em 17 de agosto de 2020, a APIB apresentou, na ADPF n.º 709 (Doc. n.° 284 / 

Petição n.º 64996/2020), “Nota Técnica Sobre Medidas Complementares para Contenção 

e Isolamento de Invasores em Sete TIS Críticas”. O documento detalha providências que 

são necessárias para conter e isolar invasores nas sete TIs. Contudo, até a presente data, as 

recomendações ali sugeridas não foram incluídas pela União no Plano Geral de Combate à 

Covid-19 entre os povos indígenas. 

 

Desde a propositura da ADPF n.º 709, os desmatamentos e as invasões avançaram 

nas sete TIs. Indígenas Yanomami, por exemplo, relataram a transmissão comunitária do vírus 

em razão da presença e do contato com garimpeiros ilegais que estão em suas terras. 

Remanesce, também, o receio de que o vírus chegue a comunidades que vivem em isolamento 

voluntário, as quais são extremamente vulneráveis a doenças. Infelizmente as medidas  

ultimadas pelo Estado brasileiro para conter invasões têm sido insuficientes. Desse modo, a 

retirada de invasores continua sendo medida imprescindível para proteger as comunidades 

indígenas. 

 

 

 

 

                                                
8 Supremo Tribunal Federal. ADPF n.º 709. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso. Trecho da decisão 

monocrática proferida em 16 de março de 2021. 
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2. O DESMATAMENTO NAS TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL: 

 

Os dados sobre o desmatamento e degradação florestal na Amazônia, fornecidos 

pelos sistemas PRODES9 e Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real 

(DETER)10, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)11, oferecem indicadores 

importantes sobre a integridade das terras da União, tais como as terras indígenas e unidades 

de conservação. Os dados do sistema PRODES representam os dados oficiais sobre as taxas 

anuais de desmatamento na Amazônia, segundo um calendário próprio que vai de agosto do 

ano anterior a julho do ano corrente. Em 2020, a taxa oficial do PRODES registrou 1.108.800 

hectares12 em novos desmatamentos, a maior taxa desde 2008. A alta é de 9,5% em relação 

ao ano passado. Este período de medição dos dados do PRODES 2020 (agosto/2019 a 

julho/2020) compreende integralmente a gestão do governo Bolsonaro. Com isso, os números 

representam um indicador do efeito das políticas ambientais deste governo. 

 

Segundo os dados do PRODES em 2020, o desmatamento nas Terras 

Indígenas (TIs) da Amazônia impactou 133 TIs, com um desmatamento total de 38.394,7 

hectares, seguindo a tendência de altos índices e confirmando a escalada de invasões sobre 

esses territórios. Entre os anos de 2019 e 2020, o desmatamento nas TIs já acumulou 89.769,8 

hectares. Esta perda significativa de vegetação no interior das TIs nos dois últimos anos é um 

indicativo grave de invasão com as finalidades de exploração ilegal dos recursos naturais e de 

apropriação fundiária. 

 

Ainda, considerando a média dos dez anos anteriores ao governo Bolsonaro, o 

desmatamento na Amazônia cresceu 70%. Ou seja, entre 2009 e 2018, a média registrada pelo 

Inpe foi de 650.000 hectares por ano, e durante o governo Bolsonaro a média foi de 1.060.850 

                                                
9 Para saber mais sobre o Projeto PRODES, do INPE, vide: BRASIL. Monitoramento do Desmatamento da 

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite.  

Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 20.03.2021.   
10 Para saber mais sobre os sistemas PRODES e DETER, do INPE, vide: Metodologia Utilizada nos Projetos 

PRODES e DETER. Disponível em: 

<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.p

df>. Acesso em: 20.03.2021. 
11 O Inpe é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para mais informações, 

vide: <http://www.inpe.br/>. 
12 Dados usados para o cálculo das estimativas anuais. Disponível em: 

<http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 20.03.2021. 

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.pdf
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes/pdfs/Metodologia_Prodes_Deter_revisada.pdf
http://www.inpe.br/
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hectares por ano. Quando analisamos o desmatamento nas áreas protegidas (Terras Indígenas 

e Unidades de Conservação federais e estaduais), o efeito Bolsonaro é mais devastador ainda. 

A média da taxa de desmatamento nas áreas protegidas nos últimos dez anos anteriores ao 

governo Bolsonaro foi de 109.166 hectares por ano, enquanto a taxa média de desmatamento 

nas áreas protegidas durante o governo Bolsonaro foi de 194.084 hectares por ano, ou seja, um 

aumento de 78%. 

 

Em 2020, o PRODES (agosto de 2019 a julho de 2020), mostrou que 28 (vinte e 

oito) TIs respondem por 90% do desmatamento registrado em todas as TIs da Amazônia legal, 

o que mostra a intensa pressão em um número reduzido de TIs (Tabela 1). Vale destacar que 

6 (seis) TIs a serem detalhadas neste relatório encontram-se entre as TIs mais 

desmatadas, conforme a Tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Valores absolutos do desmatamento 2019 (agosto/2018 a julho/2019) nas vinte TIs mais 

impactadas. As TIs destacadas com asterisco (*) referem-se a TIs consideradas neste relatório. 

 

Terra Indígena 

Desmatamento 

2020 (ha) 

Contribuição (%) 

no desmatamento 

nas TIs 

TI Cachoeira Seca 7.322,54 19.1 

TI Apyterewa 6.355,03 16,6 

TI Ituna/Itatá 6.189,71 16,1 

TI Trincheira/Bacajá* 2.346,46 6,1 

TI Mundurucu* 2.045,91 5,3 

TI Kayapó* 1.654,30 4,3 

TI Urubu Branco 1.471,29 3,8 

TI Manoki 1.458,46 3,8 

TI Karipuna* 804,11 2,1 

RI Terena Gleba Iriri 652,55 1,7 

TI Portal do Encantado 388,39 1,0 

PI Xingu 369,89 1,0 

TI Kayabi, Apiaká, 

Munduruku (Teles Pires) 345,52 0,9 

TI Uru-Eu-Wau-Wau* 331,48 0,9 

TI Andirá-Marau 310,13 0,8 

TI Sai Cinza 305,39 0,8 

TI Sete de Setembro 300,23 0,8 

TI Zoró 287,35 0,7 

TI Badjônkôre 280,01 0,7 

TI Kaxarari 240,31 0,6 

TI Yanomami* 215,97 0,6 
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TI Menkragnoti 214,05 0,6 

TI Sarauá 177,66 0,5 

TI Igarapé Lage 169,66 0,4 

TI Marãiwatsédé 166,08 0,4 

TI Igarapé Lourdes 149,59 0,4 

TI Sawré Muybu (Pimental) 147,90 0,4 

TI Roosevelt 138,48 0,4 

 

Os dados do DETER, que fornecem alertas diários do desmatamento, têm a 

finalidade de apoiar as atividades de fiscalização dos órgãos integrantes do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente (Sisnama)13. Eles indicam onde os desmatamentos estão ocorrendo, sua 

intensidade e classifica suas causas. Quando analisamos os alertas de desmatamento do 

sistema DETER referentes ao período posterior a última estimativa do PRODES de 2020, 

ou seja, a partir de agosto de 2020 (período de agosto de 2020 até março de 2021), 

observamos que os alertas de desmatamento nas Terras Indígenas já acumularam 

13.230,5 hectares. 

 

A degradação ou o corte seletivo de madeira nas Terras Indígenas é um outro ponto 

importante de atenção. A degradação, estágio anterior à derrubada total da floresta, também é 

um indicador importante para identificar as invasões ou atividades ilegais nas TIs. Os alertas 

de degradação florestal referentes ao período posterior à última estimativa do PRODES 

de 2020 (período de agosto de 2020 até março de 2021) já registraram outros 10.123,9 

hectares. Estes resultados do sistema DETER mostram que a intensidade nas invasões e 

desmatamento nas Terras Indígenas permanece em níveis altíssimos. 

 

3. O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA E O RISCO AOS POVOS INDÍGENAS: 

 

A continuidade das invasões e atividades ilegais no interior das TIs representa a 

presença constante de contingentes de populações não indígenas empregadas no esforço de 

derrubada da floresta e extração de minerais. Esta dinâmica, associada ao momento crítico da 

pandemia da Covid-19, oferece um risco e poderá causar danos irreparáveis aos indígenas. A 

gestão ineficiente do Estado, associada com os altos índices de invasões nas TIs, aumenta a 

                                                
13 O Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), foi instituído pela Lei n.º 6.938/81, que “Dispõe sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências”. 
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vulnerabilidade dos povos indígenas neste momento em que a Fundação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) aponta o agravamento da pandemia14. 

 

Além da vulnerabilidade social de populações que vivem em regiões remotas, onde 

não há assistência médica adequada e logística para o transporte de enfermos, e do risco da 

mortalidade populacional, a diminuição da integridade socioeconômica e ambiental das TIs 

pode reduzir ainda mais a capacidade dos povos indígenas em lidar com a crescente fragilização 

das políticas públicas de saúde e proteção territorial. Ainda, a ausência das operações de 

fiscalização por parte dos órgãos governamentais faz com que a população indígena atue na 

vigilância e fiscalização de seus territórios, aumentando o contato com a população não 

indígena que invade os territórios e consequentemente oferece risco de transmissão da Covid-

19. Inúmeras reportagens têm registrado o aumento de conflitos e encontros da população 

indígena com invasores15. 

  

                                                
14 BRASIL. FIOCRUZ. Covid-19: nota técnica aponta agravamento da pandemia. Publicado em 02.03.2021. 

Disponível em: <https://agencia.fiocruz.br/covid-19-nota-tecnica-aponta-agravamento-da-pandemia>. Acesso 

em: 20.03.2021. 
15 G1. Por Juliana Dama. Conselho pede investigação de conflito com morte de garimpeiros na Terra 

Yanomami em RR. Notícia de 16.12.2020. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/12/16/conselho-pede-investigacao-de-conflito-com-morte-de-

garimpeiros-na-terra-yanomami-em-rr.ghtml>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

RORAIMA 1. Associação denuncia conflito entre indígenas e garimpeiros com um morto e um ferido na 

TI Yanomami. Notícia de 03.03.2021. Disponível em: 

< https://www.roraima1.com.br/2021/03/03/associacao-denuncia-conflito-entre-indigenas-e-garimpeiros-com-

um-morto-e-um-ferido-na-ti-yanomami/>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

G1. MPF pede ação de forças federais para evitar conflito entre garimpeiros e indígenas na área 

Munduruku, no PA. Notícia de 16.03.2021. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/16/mpf-pede-acao-de-forcas-federais-para-evitar-conflito-entre-

garimpeiros-e-indigenas-na-area-munduruku-no-pa.ghtml>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

BRASIL DE FATO. Por Murilo Pajolla. Indígenas impedem invasão de grileiros na Terra Indígena Uru-

Eu-Wau-Wau na Amazônia. Notícia de 19.03.2021. Disponível em: 

<https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/indigenas-impedem-invasao-de-grileiros-na-terra-indigena-uru-

eu-wau-wau-na-amazonia>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MPF alerta que conflito entre garimpeiros e indígenas no 

Pará segue tenso, e que autoridades continuam inertes. Notícia de 20.03.2021. Disponível em:  

<http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/mpf-alerta-que-conflito-entre-garimpeiros-e-indigenas-

no-para-segue-tenso-e-que-autoridades-continuam-inertes>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

https://agencia.fiocruz.br/covid-19-nota-tecnica-aponta-agravamento-da-pandemia
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/12/16/conselho-pede-investigacao-de-conflito-com-morte-de-garimpeiros-na-terra-yanomami-em-rr.ghtml
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2020/12/16/conselho-pede-investigacao-de-conflito-com-morte-de-garimpeiros-na-terra-yanomami-em-rr.ghtml
https://www.roraima1.com.br/2021/03/03/associacao-denuncia-conflito-entre-indigenas-e-garimpeiros-com-um-morto-e-um-ferido-na-ti-yanomami/
https://www.roraima1.com.br/2021/03/03/associacao-denuncia-conflito-entre-indigenas-e-garimpeiros-com-um-morto-e-um-ferido-na-ti-yanomami/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/16/mpf-pede-acao-de-forcas-federais-para-evitar-conflito-entre-garimpeiros-e-indigenas-na-area-munduruku-no-pa.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/16/mpf-pede-acao-de-forcas-federais-para-evitar-conflito-entre-garimpeiros-e-indigenas-na-area-munduruku-no-pa.ghtml
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/indigenas-impedem-invasao-de-grileiros-na-terra-indigena-uru-eu-wau-wau-na-amazonia
https://www.brasildefato.com.br/2021/03/19/indigenas-impedem-invasao-de-grileiros-na-terra-indigena-uru-eu-wau-wau-na-amazonia
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Até o dia 24 de março de 2021, o monitoramento autônomo da APIB registrou 

51.234 casos da Covid-19, com 1.022 óbitos e impacto em 163 povos indígenas no Brasil16. A 

ineficiência nas ações de fiscalização e de saúde indígena, em especial para conter invasões e 

invasores e vacinar a população indígena oferecem risco de contaminação real dos indígenas. 

  

Neste sentido, os dados de desmatamento e degradação florestal produzidos pelo 

Inpe são também um alerta da probabilidade do avanço da Covid-19 sobre as populações 

indígenas. Um estudo recente, realizado pelo Centro de Pesquisa em Economia e Políticas 

Públicas de Genebra, examinou o efeito do desmatamento na transmissão da Covid-19 aos 

povos indígenas e seus mecanismos de transmissão. O estudo utilizou dados municipais sobre 

a Covid-19 e dados do sistema DETER, os quais foram aplicados em modelos matemáticos de 

efeitos fixos. As estimativas mostram que o aumento de uma unidade no desmatamento 

por 100 km2 está associado, em média, à confirmação de 2,4 a 5,5 novos casos diários da 

Covid-19 em povos indígenas 14 dias após os alertas de desmatamento divulgados pelo 

sistema DETER. Um km2 desmatado hoje resulta em 9,5% a mais de novos casos da 

Covid-19 em duas semanas. Em termos acumulados, o desmatamento explica pelo menos 

22% de todos os casos da Covid-19 confirmados em indígenas até 31 de agosto de 2020. 

As evidências sugerem que os principais mecanismos pelos quais o desmatamento intensifica 

o contato humano entre indígenas e infectados são a mineração ilegal e os conflitos17. 

 

Com base no estudo do Centro de Pesquisa em Economia e Políticas Públicas 

de Genebra, o desmatamento e consequente presença de não indígenas no interior das 

TIs, ocorrido durante o período da pandemia (20 fevereiro de 2020 a 20 de março de 

2021) pode explicar por, no mínimo, 7.926 casos de Covid-19 em indígenas na Amazônia 

legal. 

 

 

 

                                                
16 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Plataforma de monitoramento da situação indígena na pandemia do 

novo coronavírus (Covid-19) no Brasil. Disponível em: <https://covid19.socioambiental.org/>. Acesso em: 

20.03.2021. 
17 LAUDARES, Humberto. 2020. Is deforestation spreading COVID-19 to the indigenous peoples? Covid 

Economics, 53, 23: 33-71, October, CEPR. Disponível em: <https://voxeu.org/article/deforestation-spreading-

covid-19-brazils-indigenous-peoples>. Acesso em: 20.03.2021. 

https://covid19.socioambiental.org/
https://voxeu.org/article/deforestation-spreading-covid-19-brazils-indigenous-peoples
https://voxeu.org/article/deforestation-spreading-covid-19-brazils-indigenous-peoples
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4. O RISCO DE TRANSMISSÃO DA COVID-19 POR NÃO INDÍGENAS EM SETE TERRAS COM 

ALTOS ÍNDICES DE DESMATAMENTO E INVASÕES: 

 

O presente relatório apresenta os dados atualizados sobre o desmatamento nas Tis 

Araribóia, Karipuna, Kayapó, Munduruku, Trincheira Bacajá, Uru-Eu-Wau-Wau e Yanomami, 

evidenciando a dinâmica das invasões e como isso vulnerabiliza e coloca os indígenas em risco 

de contaminação. O pressuposto adotado nesta análise considera que nas TIs em que há a 

presença de invasores, existe o risco real de que eles disseminem a Covid-19 entre a população 

indígena. Nas TIs Araribóia, Kayapó, Uru-Eu-Wau-Wau e Yanomami, esse risco ameaça, 

ainda, os indígenas que vivem em isolamento voluntário, os quais não serão vacinados. 

  

As 7 TIs analisadas, estão no ranking das 39 mais desmatadas em 2020. Juntas 

correspondem a 20% do total desmatado nas TIs da Amazônia legal e continuam sob forte 

pressão, considerando: i) os dados do desmatamento do sistema DETER desde agosto de 2020; 

ii)  redução de 66,7% no orçamento (valor total liquidado) para a ação de controle e fiscalização 

ambiental (ação 214N do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento-SIOP) em 2020; iii) 

redução de 46% nas autuações ambientais do tipo flora na Amazônia legal em 2020; iv) redução 

de 80,5% no número de termos de embargo em 2020; v) dados sobre o aumento da violência 

contra indígenas monitorados pelo Relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, 

do Conselho Indigenista Missionário (CIMI). 

 

Saliente-se, por oportuno, que não há que se falar em qualquer legalidade das 

atividades praticadas por não indígenas no interior das TIs que compõem o presente relatório. 

São terras que foram homologadas e regularizadas, ou seja, são áreas onde o Poder Público já 

procedeu à análise sobre a possível legalidade de ocupações de não indígenas, bem como 

realizou o pagamento das indenizações por benfeitorias de boa-fé porventura cabíveis. 

Portanto, os invasores atuais não possuem qualquer direito. Além disso, por força do artigo 

231, §§2º, 3º, 4º e 6º da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)18, c/c o artigo 

                                                
18 CRFB: “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 

e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger 

e fazer respeitar todos os seus bens. 

(...) 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
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18, § 1º da Lei n.º 6.001/197319 (Estatuto do Índio), os invasores estão a praticar atividades 

ilegais, ilícitas e criminosas (condutas descritas na Lei n.º 9.605/1988 - Lei de Crimes 

Ambientais), como o desmatamento e a mineração dentro de terras indígenas.  

 

O quadro fático a seguir delineado, comprova que invasores continuam 

invadindo e desmatando ilegalmente as sete TIs objeto deste relatório e que, desde julho 

de 2020, quando foi ajuizada a ADPF n.º 709 pela APIB, no STF, a situação não melhorou. 

A ausência de providências enérgicas por parte do Estado brasileiro, mantém a exposição 

dos indígenas à possibilidade real e iminente de contaminação pela Covid-19. A seguir 

analisa-se a situação de cada uma das sete  TIs, a fim de demonstrar que os dados de 

desmatamento e invasão pioraram entre julho de 2020 e março de 2021. 

 

4.1 TERRA INDÍGENA KARIPUNA: 

  

A Terra Indígena Karipuna, habitada pelos indígenas de mesmo nome, está 

localizada entre os municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, no estado de Rondônia, a uma 

distância de cerca de 150 quilômetros da capital. O acesso por estradas deveria facilitar a 

disponibilidade de serviços, como atendimento médico, mas esta infraestrutura tem apenas 

facilitado o acesso de invasores. 

  

Em 1994, a Fundação Nacional do Índio (Funai), constituiu um Grupo Técnico 

para “promover os estudos de identificação e delimitação da terra indígena Karipuna”, o qual 

propôs a demarcação de uma área menor, de aproximadamente 153 mil hectares. A área foi 

homologada apenas em 1998, por intermédio do Decreto s/n.º de 09 de setembro de 1998, com 

152.930 hectares, 20 anos depois da primeira interdição.  

  

                                                
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

(...) 

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio 

e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não 

gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.”. 
19 Lei n.º 6.001/1973: “Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato 

ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 

§ 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades indígenas a 

prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa.”. 
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Frentes de desmatamento têm ameaçado a TI Karipuna e a integridade de sua 

população. Até julho de 2020, os dados do PRODES registram um desmatamento 

acumulado na TI de 4.634,5 hectares (Figura 1). Nos últimos dois anos, 2019 e 2020, o 

desmatamento nesta TI registrou 1.898,2 hectares, representando 40,9% do 

desmatamento acumulado. Isso mostra o elevado índice de desmatamento na TI durante 

os últimos dois anos (Figura 2). Essa é a maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos 

e um sinal claro do aumento das invasões. Em 2020, a TI Karipuna ficou entre as 10 mais 

desmatadas.  

 

 

Figura 1. Desmatamento PRODES na TI Karipuna. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e 

Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE) 
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Figura 2. Desmatamento PRODES na TI Karipuna entre 2008 a 2020. Os dados do PRODES 2020 

representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

Os dados mensais do sistema DETER revelam que, após o último período de 

medição do sistema PRODES, a TI Karipuna continua sofrendo com desmatamento 

crescente desde agosto de 2020. O período entre agosto de 2020 a março de 2021 já 

registrou 183,3 hectares em novos desmatamentos. Veja a distribuição dos alertas DETER 

na TI Karipuna, considerando todas as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração 

e queimadas), desde o início da pandemia em 2020 (Figura 3). 
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Figura 3. Alertas DETER (classes desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Karipuna entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas 

DETER (DETER/INPE, 2021). 

 

  

A Tabela 2, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Karipuna. 

 

Tabela 2. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Karipuna. 

 

TI ID latitude longitude 

Karipuna 1 -9.59724 -64.3836 

Karipuna 2 -9.62725 -64.3742 

Karipuna 3 -9.6459 -64.3709 

Karipuna 4 -9.75278 -64.3885 

Karipuna 5 -9.80594 -64.4436 

Karipuna 6 -9.85474 -64.5565 

Karipuna 7 -9.89178 -64.5047 

Karipuna 8 -9.87943 -64.4477 

Karipuna 9 -9.88317 -64.4118 

Karipuna 10 -9.9107 -64.4078 
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Karipuna 11 -9.9372 -64.5368 

Karipuna 12 -10.0253 -64.5639 

Karipuna 13 -10.0582 -64.5229 

Karipuna 14 -10.077 -64.4636 

Karipuna 15 -10.1044 -64.4107 

Karipuna 16 -10.1583 -64.4668 

Karipuna 17 -10.251 -64.6311 

Karipuna 18 -10.2716 -64.7222 

 

Os invasores da TI Karipuna tem se aproximado da aldeia Panorama, onde os 

indígenas se refugiaram para tentar se proteger do novo Coronavírus20. A população vivendo 

na TI hoje é de aproximadamente 21 pessoas, há seis anos eram 55 (ISA, 2020)21. As 

invasões na TI Karipuna podem resultar na dispersão do novo Coronavírus entre o 

grupo, o que pode custar sua existência física e sociocultural. O plano de enfrentamento da 

Covid-19, apresentado pelo Governo Federal, até a presente data (27.03.2020), ainda não 

incluiu nenhuma das medidas sugeridas pela APIB ao STF em 17.08.2020, com a finalidade 

de conter ou isolar invasores nesta TI. 

  

4.2 TERRA INDÍGENA URU-EU-WAU-WAU: 

 

A Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau está localizada na região central de Rondônia. 

Além do povo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, vivem na terra também os Amondawa, que falam 

a mesma língua que os primeiros, e os Oro Win, sobreviventes de um massacre ocorrido em 

agosto de 1963. Além destes povos, existem ao menos quatro registros de grupos indígenas 

vivendo em isolamento voluntário na TI: dois confirmados e outros dois em estudo, sendo 

eles: Isolados Bananeira, Isolados do Cautário, Isolados no Igarapé Oriente, Isolados no 

Igarapé Tiradentes, Kawahiva Isolado do Rio Muqui. 

 

A primeira delimitação desta área aconteceu em 1985, pelo Decreto n.º 91.416, de 

9 de Julho de 1985. Em 1986, após uma epidemia de gripe e pneumonia, os Amondawa também 

vieram a se estabelecer nas estruturas que a Funai mantinha para aproximação com os Uru-Eu-

Wau-Wau. O grupo de trabalho para a identificação definitiva da área só foi estabelecido em 

                                                
20 VALOR ECONÔMICO. Por Daniela Chiaretti. Comissão alerta Moro para "imenso risco" aos povos 

indígenas. Notícia de 22.04.2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/comissao-

alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml>. Acesso em: 19.06.2020. 
21 ISA. Terras Indígenas no Brasil. TI Karipuna. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-

indigenas/3723>. Acesso em: 19.06.2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/comissao-alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/comissao-alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3723
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3723
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1988. A homologação da área aconteceu em 1991, por intermédio do Decreto n.º 275 de 29 de 

outubro de 1991. A TI tem 1.867.120 ha e uma população estimada de 209 pessoas22. 

  

A TI vem sofrendo intensa ação de invasores e roubo de madeira. Dados do 

PRODES indicavam forte aumento nas taxas de desmatamento na TI desde 2014. Em 2020, o 

sistema PRODES registrou 331,4 hectares em desmatamentos (Figura 4). A TI foi a 

décima quarta mais devastada no país em 2020. O desmatamento acumulado na TI já atinge 

mais de 20 mil hectares. Nos últimos dois anos o desmatamento registrado na TI representou 

7% do desmatamento total (Figura 5). Nesse ano, uma investigação da BBC News encontrou 

na plataforma Facebook dezenas de anúncios em que vendedores negociam pedaços da floresta 

ou áreas recém-desmatadas na TI, por valores que chegam à casa dos milhões de reais23. 

 

 

Figura 4. Desmatamento PRODES na TI Uru-Eu-Wau-Wau. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais 

(IBGE, 2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 

 

                                                
22 O dado não considera a população indígena que vive em isolamento voluntário na TI. 
23 BBC News. Por João Fellet. Investigação revela terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook. 

Notícia de 26.02.2021. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56148670 >. Acesso em: 

20.03.2021. 
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Figura 5. Desmatamento PRODES na TI Uru-Eu-Wau-Wau entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 

2020 representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

Apesar da redução do desmatamento registrada pelos dados PRODES, os 

dados mensais do sistema DETER revelam que as invasões e desmatamentos continuam 

após o último período de medição do sistema PRODES. O período entre agosto de 2020 a 

março de 2021 já registrou 128,6 hectares em novos desmatamentos. A Figura 6 apresenta 

a distribuição dos alertas DETER, considerando todas as classes (desmatamento, degradação 

florestal, mineração e queimadas), na TI Uru-Eu-Wau-Wau desde o início da pandemia em 

2020. 
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Figura 6. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Karipuna entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas 

DETER (DETER/INPE, 2021). 

 

A Tabela 3, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Uru-Eu-Wau-Wau. 

 

Tabela 3. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Uru-Eu-Wau-Wau. 

 

TI ID latitude longitude 

Uru-Eu-Wau-Wau 1 -11.147 -64.1912 

Uru-Eu-Wau-Wau 2 -10.5024 -63.3785 

Uru-Eu-Wau-Wau 3 -10.4823 -63.3158 

Uru-Eu-Wau-Wau 4 -10.4899 -63.2406 

Uru-Eu-Wau-Wau 5 -10.9554 -63.0057 

 

É preciso ressaltar o efeito avassalador que a contaminação da população da Terra 

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau pelo Coronavírus pode representar. O Plano de barreiras sanitárias 

para povos indígenas isolados e de recente contato, também deferido no âmbito da ADPF n.º 
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709 para enfrentamento da Covid-19, não foi implementado até o momento. A base de proteção 

da Frente de Proteção Etnoambiental Bananeira (BAPE Bananeira) não recebeu qualquer 

aporte de recursos materiais e humanos para funcionar como barreira sanitária.  

 

Mesmo assim, permanecem no local, no mínimo, dez indígenas Amondawa e Uru-

Eu-Wau-Wau atuando como colaboradores. No entanto, é imprescindível a presença de um 

profissional de saúde no local. A BAPE do Cautário também está desativada por falta de 

recursos humanos. A Sala de Situação Local foi instalada em 25 de agosto de 2020, porém 

somente duas reuniões foram realizadas. A ameaça é ainda maior para as populações vivendo 

em isolamento voluntário no interior desta terra. Não existe plano de contingência específico 

para os grupos de indígenas isolados que vivem na TI Uru-Eu-Wau-Wau, conforme estabelece 

a Portaria Conjunta n.º 4.094/2018 da Funai e do Ministério da Saúde, que define princípios, 

diretrizes e estratégias para a atenção à saúde para estes grupos. Recentemente, o aparecimento 

de grupos isolados nos limites da TI resultou na morte do indigenista da Funai, Rieli 

Francisco24. 

  

4.3 TERRA INDÍGENA KAYAPÓ: 

 

A TI Kayapó foi declarada em 1985, por meio do Decreto n.º 91.244, de 09 de maio 

de 1985. A área só foi homologada em 1991, pelo Decreto n.º 316 de 29 de outubro de 1991, 

com 3.284.005 hectares. A maior parte da TI incide nos municípios de São Félix do Xingu e 

Ourilândia do Norte, no Estado do Pará. Hoje a TI conta com uma população de mais de 5 mil 

pessoas distribuídas em uma rede de 50 aldeias. Além desta população, há registro de um 

grupo em isolamento voluntário, ainda em estudo (isolados do Rio Fresco). 

  

Os dados do PRODES registram um desmatamento acumulado na TI de 18.983,5 

hectares (Figura 7). Nos últimos dois anos, o desmatamento se intensificou, totalizando 3.677,4 

hectares, que representa 19,4% do total desmatado até o momento. Somente em 2020 (período 

de agosto de 2019 a julho de 2020), o desmatamento atingiu 1.654,3 hectares (Figura 8), a 

                                                
24 FOLHA DE SÃO PAULO. Por Fabiano Maisonnave. Indigenista da Funai morre em RO após ser atingido 

por flecha de índios isolados. Notícia de 09.09.2020. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/indigenista-da-funai-morre-em-ro-apos-ser-atingido-por-flecha-

de-indios-isolados.shtml>. Acesso em: 20.03.2021. 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/indigenista-da-funai-morre-em-ro-apos-ser-atingido-por-flecha-de-indios-isolados.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/09/indigenista-da-funai-morre-em-ro-apos-ser-atingido-por-flecha-de-indios-isolados.shtml


18 

 

segunda taxa mais alta dos últimos 13 anos, perdendo apenas pelo total desmatado em 2019. 

A TI foi a sexta TI mais devastada no país em 2020. 

  

 

Figura 7. Desmatamento PRODES na TI Kayapó. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 
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Figura 8. Desmatamento PRODES na TI Kayapó entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 2020 

representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

  

Os dados mensais do sistema DETER revelam que, após o último período de 

medição do sistema PRODES, a TI Kayapó continua sofrendo com desmatamento 

crescente desde agosto de 2020. O período entre agosto de 2020 a março de 2021 já 

registrou 709,9 hectares em novos desmatamentos. Veja o mapa de alertas DETER, 

considerando todas as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas), 

na TI Kayapó desde o início da pandemia (Figura 9). 
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Figura 9. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI Kayapó 

entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 2015); Terras 

Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas DETER 

(DETER/INPE, 2021). 

  

A Tabela 4, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Kayapó. 

 

Tabela 4. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Kayapó. 

 

TI ID latitude longitude 

Kayapó 1 -7.21232 -52.6228 

Kayapó 2 -7.24044 -52.5918 

Kayapó 3 -7.27138 -52.5694 

Kayapó 4 -7.22498 -52.5525 

Kayapó 5 -7.19618 -52.4768 

Kayapó 6 -7.14625 -52.37 

Kayapó 7 -7.11526 -52.1875 

Kayapó 8 -7.04468 -51.9327 

Kayapó 9 -7.01713 -51.7054 

Kayapó 10 -7.30809 -52.0429 

Kayapó 11 -7.42636 -51.9722 
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Kayapó 12 -7.43338 -51.8506 

Kayapó 13 -7.47633 -51.8825 

Kayapó 14 -7.46235 -51.8176 

Kayapó 15 -7.51285 -51.836 

Kayapó 16 -7.54451 -51.8576 

Kayapó 17 -7.80565 -52.129 

Kayapó 18 -8.1872 -52.126 

Kayapó 19 -8.03242 -51.7762 

Kayapó 20 -8.15339 -51.3885 

Kayapó 21 -7.7772 -51.2519 

Kayapó 22 -8.03063 -51.0756 

Kayapó 23 -7.8861 -50.9925 

Kayapó 24 -7.91382 -50.9212 

Kayapó 25 -7.71224 -50.9351 

Kayapó 26 -7.52178 -50.9707 

Kayapó 27 -7.43862 -50.9489 

Kayapó 28 -7.38517 -50.9232 

Kayapó 29 -7.02877 -50.9113 

Kayapó 30 -6.96937 -50.9648 

 

A presença de garimpeiros na TI Kayapó aumenta significativamente o risco dessa 

população ser infectada pelo novo Coronavírus. De se destacar que muitas aldeias estão em 

locais isolados e distantes de centros urbanos com Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A 

presença de invasores aumenta o risco de contaminação dessas comunidades. 

 

Em 2019, foram detectados 1.327 quilômetros de estradas ilegais (sendo 918 km 

associados ao garimpo) e seis pistas de pouso. No início de 2020, novas áreas de garimpo 

surgiram em afluentes do rio Fresco, além da abertura de mais uma pista de pouso. Nesse ano 

houve o aumento de 23% do desmatamento em relação a 2019. A Terra Indígena Kayapó é a 

mais impactada pelo garimpo na bacia do Xingu concentrando 82% da mineração ilegal dentro 

do Corredor de Áreas Protegidas. Em apenas 3 anos, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2020, 

4.763 hectares foram destruídos no território Kayapó. Este número é 31% maior do que o total 

desmatado na TI no período entre a década de 1980 e 2017.  

 

A atividade garimpeira se aproxima cada vez mais das aldeias, colocando a saúde 

dos indígenas em risco e provocando conflitos. Em dezembro de 2020, foram detectados 283 

focos de garimpo, a segunda maior taxa detectada na TI, conforme dados complementares 
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gerados pelo monitoramento do Sistema de Indicação por Radar de Desmatamento (SIRAD-

X)25 do Instituto Socioambiental (ISA).  

  

4.4 TERRA INDÍGENA YANOMAMI: 

 

A TI Yanomami é coabitada pelos Yanomami, Yek’wana e pela confirmada 

presença dos indígenas Moxihatëtëma, que vivem em isolamento voluntário. Há, ainda, 8 

evidências de grupos em isolamento voluntário em estudo. A população estimada é de 28.714 

indígenas vivendo em cerca de 350 comunidades. A TI Yanomami possui 9,6 milhões de 

hectares e se localiza entre os estados do Amazonas e Roraima, os quais se encontram entre os 

mais afetados do Brasil em número de casos da Covid-19. A TI Yanomami foi homologada 

pelo Decreto s/n.º, de 26 de maio de 1992. 

  

Segundo o PRODES, 2019 foi o ano de maior taxa de desmatamento na TI 

Yanomami nos últimos 13 anos, totalizando 3.463 hectares (Figura 10). A TI já acumulou mais 

de 30 mil hectares em desmatamentos (Figura 11). Nos dois últimos anos, o desmatamento 

total (3.679 hectares) representou 12,2% do desmatamento total. Em 2020, a TI ainda 

registrou 216 hectares desmatados (Figura 11), e foi a vigésima primeira mais devastada 

no país em 2020. 

 

 

 

                                                
25 O Sistema de Indicação por Radar de Desmatamento (Sirad) consiste em uma série de algoritmos que processam 

as informações do Satélite Sentinel-1. Ele opera em uma plataforma chamada Google Earth Engine (GEE), que 

processa rapidamente grandes quantidades de informação.  Uma equipe de analistas examina cada local da bacia 

do Xingu procurando visualmente por anomalias nas imagens produzidas. A cada dois meses, a equipe “De Olho 

no Xingu” redige um boletim, detalhando os principais resultados dos trabalhos de monitoramento. Os boletins 

do SIRAD X estão disponíveis em: <https://xingumais.org.br/categoria/Sirad%20X>. Os polígonos de 

desmatamento em formato shapefile para uso em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) estão disponíveis 

neste link: <https://drive.google.com/drive/folders/1zE7AfD-NQrPHdgjiN_ph2D8sw2AlN08p>. O SIRAD X 

utiliza imagens de radar. Por meio das imagens de radar é possível obter informações mesmo em período de alta 

cobertura de nuvens (quando o Deter não funciona, pois os seus sensores detectam ondas e, por isso, não atravessa 

as nuvens). Para saber mais, vide: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-

socioambientais/desmatamento-no-xingu-avanca-com-governo-bolsonaro-e-poe-em-risco-escudo-verde-contra-

a-desertificacao-da-amazonia>. 
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Figura 10. Desmatamento PRODES na TI Yanomami entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 2020 

representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

 

Figura 11. Desmatamento PRODES na TI Yanomami. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 
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Os dados mensais do sistema DETER revelam que as invasões e 

desmatamentos continuam após o último período de medição do sistema PRODES. O 

período entre agosto de 2020 a março de 2021 já registrou 130,5 hectares em novos 

desmatamentos. A Figura 12 apresenta a distribuição dos alertas DETER, considerando todas 

as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas), na TI Yanomami 

desde o início da pandemia em 2020. 

 

 Vale ressaltar, contudo, que por estar localizada majoritariamente no hemisfério norte, 

a observação do desmatamento e da degradação florestal na TI Yanomami sofre bastante com 

a influência da cobertura de nuvens, uma vez que o período chuvoso na região ocorre na 

temporada contrária ao restante da Amazônia Brasileira. Destaca-se ainda a forte influência do 

relevo para a concentração de nuvens nesta zona. Sendo assim, os dados oficiais tendem a 

subestimar o total desmatado na TI. Para o ano de 2020, por exemplo, o Sistema de 

Monitoramento do Garimpo Ilegal (SMGI) na TI Yanomami registrou mais de 500 hectares 

impactados pela atividade. O SMGI é baseado em interpretação de imagens de radar e imagens 

de alta resolução, produzindo assim uma análise mais acurada da destruição promovida pela 

invasão garimpeira, que muitas vezes, passa desapercebida pelo registro oficial26. 

 

                                                
26 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Cicatrizes na floresta: garimpo avançou 30% na Terra Indígena 

Yanomami em 2020. Notícia de 25.03.2021. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-

socioambientais/cicatrizes-na-floresta-garimpo-avancou-30-na-terra-indigena-yanomami-em-2020>. Acesso em: 

20.03.2021. 

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/cicatrizes-na-floresta-garimpo-avancou-30-na-terra-indigena-yanomami-em-2020
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/cicatrizes-na-floresta-garimpo-avancou-30-na-terra-indigena-yanomami-em-2020
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Figura 12. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Yanomami entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas 

DETER (DETER/INPE, 2021). 

  

A Tabela 5, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Yanomami. 

 

Tabela 5. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Yanomami. 

 

TI ID latitude longitude 

Yanomami 1 3.296067 -63.8968 

Yanomami 2 3.675082 -63.7105 

Yanomami 3 3.657546 -63.2871 

Yanomami 4 3.581858 -63.2904 

Yanomami 5 3.835249 -62.6289 

Yanomami 6 3.88132 -62.5895 

Yanomami 7 3.660837 -62.4118 

Yanomami 8 2.699924 -62.9514 

Yanomami 9 1.360568 -63.3101 

Yanomami 10 1.887071 -61.486 

Yanomami 11 2.150174 -61.4676 
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Desde o início de 2019, a TI Yanomami sofre com um aumento dramático da 

atividade garimpeira. Por razões culturais, a implementação de medidas de isolamento social é 

um desafio para os povos indígenas. Se uma doença altamente contagiosa como a Covid-19 

entrar na comunidade, é muito difícil impedir a sua transmissão. Por isso, considerando a 

invasão garimpeira e os hábitos culturais, cenários de transmissão intensa têm grandes chances 

de acontecer.  

  

Desde o início da pandemia a Hutukara Associação Yanomami vem oficiando o 

Conselho da Amazônia, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa e 

Forças Armadas, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama), os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para que providências sejam tomadas para a 

retirada dos invasores da TI. Permanecem, todavia, sem respostas ou providências suficientes 

que possam conter tamanho ilícito.  

 

As barreiras sanitárias propostas pela União no plano de enfrentamento da Covid-

19 estão restritas ao estado de Roraima e, portanto, são insuficientes para o controle do avanço 

da doença em toda a TI, que se estende também pelo norte do Amazonas. No entanto, 

considerando que a situação em Roraima é especialmente crítica, em função de concentrar o 

maior número de invasores garimpeiros, esta porção da TIY deve, de fato, ser priorizada. Das 

barreiras sanitárias propostas pela União, porém, apenas duas encontram-se em funcionamento 

permanente. As demais estão apenas previstas, e não foram implementadas. O cronograma 

previsto para a completa instalação, em setembro de 2020, segue em atraso. Desde o início da 

pandemia nenhuma nova barreira foi instalada e nenhuma nova estrutura foi construída. Apenas 

duas estruturas de proteção estão em pleno funcionamento na TIY, a Base de Proteção 

Etnoambiental (BAPE) Ajarani e a BAPE Walopali – esta última tendo sido reativada em 

cumprimento a antigas ordens judiciais. 

 

Atrasos na construção e implementação da BAPE na Serra da Estrutura  é um fator 

adicional de preocupação, uma vez que esta região é prioritária para a proteção do grupo em 

isolamento voluntário Moxihatëtëma. Igualmente, a construção da BAPE Korekorema, 

inicialmente prevista para até o final de 2020, sequer saiu do papel. 
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4.5 TERRA INDÍGENA ARARIBÓIA: 

 

A Terra Indígena Araribóia é habitada pelos indígenas Guajajara e Awá-Guajá. Na 

TI também há a comprovada existência de grupos Awá, que vivem em isolamento voluntário. 

A população estimada é de 16 mil pessoas. Com 413 mil hectares, a TI está localizada na região 

centro-oeste do estado do Maranhão, nos municípios de Amarante do Maranhão, Arame, Bom 

Jesus das Selvas, Buriticupu, Grajaú e Santa Luzia.  A TI foi homologada pelo Decreto n.º 

98.852, de 23 de janeiro de 1990. 

  

 A exploração madeireira na TI Araribóia, que sofreu intensa pressão entre os 

períodos de 2008 a 2013, apresenta uma nova escalada de invasões e exploração ilegal de 

madeira a partir de 2019. Segundo dados do PRODES, o desmatamento acumulado na TI já 

atingiu 23 mil hectares (Figura 13), e nos últimos dois anos, em 2019 e 2020, esta nova 

retomada das invasões já desmatou 144,3 e 100,4 hectares, respectivamente (Figura 14).  

 

 

Figura 13. Desmatamento PRODES na TI Araribóia. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 
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Figura 14. Desmatamento PRODES na TI Araribóia entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 2020 

representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

Após o último período de medição do sistema PRODES (agosto de 2019 a julho de 

2020), organizações criminosas continuam a explorar madeira ilegalmente na TI Araribóia. O 

sistema DETER já detectou 115,3 hectares em novos desmatamentos entre agosto de 2020 

a março de 2021. A Figura 15 apresenta a distribuição dos alertas DETER, considerando todas 

as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas), na TI Araribóia desde 

o início da pandemia em 2020. Mesmo com a piora da pandemia provocada pela Covid-19, 

as invasões não cessaram e ameaçam a população indígena pelo risco de transmissão da 

doença. Cinco indígenas Guajajara envolvidos na fiscalização voluntária da TI já foram 

assassinados. 
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Figura 15. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Araribóia entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas 

DETER (DETER/INPE, 2021). 

 

A Tabela 6, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Araribóia. 

 

Tabela 6. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Araribóia. 

 

TI ID latitude longitude 

Araribóia 1 -4.80345 -46.59 

Araribóia 2 -4.88825 -46.0676 

Araribóia 3 -5.05535 -46.5829 

Araribóia 4 -5.09854 -46.5895 

Araribóia 5 -5.09854 -46.5659 

Araribóia 6 -5.1704 -46.7745 

Araribóia 7 -5.17092 -46.7526 

Araribóia 8 -5.1971 -46.7546 

Araribóia 9 -5.2735 -46.725 

Araribóia 10 -5.31019 -46.662 

Araribóia 11 -5.24998 -46.6405 
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Araribóia 12 -5.30495 -46.6332 

Araribóia 13 -5.24265 -46.5829 

Araribóia 14 -5.23794 -46.541 

Araribóia 15 -5.29217 -46.5098 

Araribóia 16 -5.3423 -46.4918 

Araribóia 17 -5.26931 -46.3272 

Araribóia 18 -5.15311 -46.2215 

 

Não existem barreiras sanitárias ou postos de controle de acesso implementadas na 

TI, mas apenas equipes de vigilância volante que não pernoitam na área, bem como não estão 

atuando nas regiões críticas de exploração ilegal de madeira reportadas pelos indígenas. As 

duas Brigadas Indígenas existente na TI Araribóia não têm tido nenhum contato com a equipe 

da Funai, bem como não recebem apoio ou informação sobre o monitoramento de incêndios.  

 

Ainda, não há definição sobre Planos de Contingência, conforme a Portaria 

Conjunta n.º 4.094/2018 da Funai e do Ministério da Saúde, que define princípios, diretrizes e 

estratégias para a atenção à saúde para estes grupos isolados. 

 

4.6 TERRA INDÍGENA MUNDURUCU: 

  

A Terra Indígena Mundurucu é habitada pelos Munduruku e Apiaká, tendo uma 

população estimada de 6.518 pessoas. A TI tem 2.382.000 hectares e está situada no sudoeste 

do estado do Pará, nos municípios de Itaituba e Jacareacanga. A TI foi homologada pelo 

Decreto s/n.º de 26 de fevereiro de 2004. 

  

Segundo o PRODES, 2020 foi o ano de maior taxa do desmatamento na TI 

Mundurucu nos últimos 13 anos, totalizando 2.045,2 hectares desmatados (Figura 16). A 

TI já acumulou 16.968,6 hectares em desmatamentos (Figura 17). Nos últimos dois anos, 

a TI apresentou os maiores índices de desmatamento, totalizando 3.869,9 hectares ou 

22,8% do total desmatado na TI (Figura 17). Em 2020, a TI foi a quinta mais devastada 

do país. 
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Figura 16. Desmatamento PRODES na TI Mundurucu entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 2020 

representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

 

Figura 17. Desmatamento PRODES na TI Mundurucu. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 



32 

 

 

Os dados mensais do sistema DETER revelam que, após o último período de 

medição do sistema PRODES, a TI Mundurucu continua sofrendo com desmatamento 

crescente desde agosto de 2020. O período entre agosto de 2020 a março de 2021 registrou 

350,7 hectares em novos desmatamentos. Veja o mapa de alertas DETER, considerando 

todas as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas), na TI 

Mundurucu desde o início da pandemia (Figura 18). 

 

 

Figura 18. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Mundurucu entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais (IBGE, 

2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); Alertas 

DETER (DETER/INPE, 2021). 

 

A Tabela 7, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Mundurucu. 

 

 

 



33 

 

Tabela 7. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Mundurucu. 

 

TI ID latitude longitude 

Mundurucu 1 -6.31852 -57.7384 

Mundurucu 2 -6.41129 -57.4806 

Mundurucu 3 -6.53289 -57.4924 

Mundurucu 4 -6.59356 -57.7043 

Mundurucu 5 -6.60918 -57.6688 

Mundurucu 6 -6.6254 -57.6233 

Mundurucu 7 -6.76486 -57.6209 

Mundurucu 8 -6.80445 -57.5554 

Mundurucu 9 -6.83303 -57.6298 

Mundurucu 10 -6.89467 -57.5747 

Mundurucu 11 -6.92712 -57.4254 

Mundurucu 12 -7.00498 -57.4482 

Mundurucu 13 -6.99849 -57.3573 

Mundurucu 14 -7.11383 -57.4762 

Mundurucu 15 -7.18341 -57.3184 

Mundurucu 16 -7.51108 -57.7888 

 

Em 16 de abril de 2020, a APIB, por intermédio da petição de n.º 1.019, informou 

ao STF que: 

 

“Em dezembro de 2020, provocada a se pronunciar pelo movimento indígena, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) reconheceu que o garimpo é o principal vetor 

levando a Covid-19 para dentro das terras Munduruku e solicitou que o governo brasileiro 

tomasse as providências necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à integridade 

dos membros do Povo Indígena Munduruku.  

A resposta da União tem sido patentemente insuficiente. A decisão da Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos tem sido descumprida. E até hoje, e apesar da 

gravidade dos fatos, não foi elaborado e implementado um plano de fiscalização periódica 

da TI Munduruku.  

Muito pelo contrário, o governo federal tem fomentado o garimpo e a mineração em TIs.” 

 

Recentes investigações conduzidas pelo MPF, apontaram para a “possibilidade da 

utilização de helicópteros com homens armados dentro deles para garantir a entrada de 

máquinas pesadas e pessoas para uma região conhecida como Igarapé Baunilha, no interior da 

TI, para a instalação ou ampliação de garimpos ilegais”27. 

 

                                                
27 G1 Pará. PF apreende carros de luxo, documentos e celular de suspeito de garimpo em terra indígena no 

Pará. Notícia de 22.04.2021. Disponível em: < https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/04/22/pf-apreende-

carros-de-luxo-documentos-e-celular-de-suspeito-de-garimpo-em-terra-indigena-no-para.ghtml>. Acesso em: 

22.04.2021 
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O aumento dos desmatamentos e dos conflitos na TI Munduruku estão diretamente 

relacionados com a presença de invasores e a abertura de garimpos ilegais. Como 

consequência, os Munduruku enfrentam o depauperamento dos recursos naturais 

imprescindíveis à sua sobrevivência física e cultural. É imprescindível que o Estado brasileiro 

tome medidas para salvaguardar as comunidades que vivem na TI, principalmente neste 

momento, em que são atingidos pela pandemia de Covid-19. 

 

4.7 TERRA INDÍGENA TRINCHEIRA BACAJÁ: 

 

 A Terra Indígena Trincheira Bacajá é habitada pelos indígenas Mebêngôkre 

Kayapó, e Xikrin (Mebengôkre). A população estimada é de 746 pessoas. A TI tem 1.651.000 

hectares e se localiza no estado do Pará, nos municípios de Altamira, Anapu, São Félix do 

Xingu e Senador José Porfírio. A TI foi homologada pelo Decreto s/n.º de 04 de outubro de 

1996. 

  

Os dados do PRODES revelam que 2020 apresentou a segunda maior taxa do 

desmatamento nos últimos 13 anos, totalizando 2.346,4 hectares desmatados (Figura 19). 

A TI já acumulou 14.796,6 hectares em desmatamentos (Figura 20). Nos últimos dois 

anos, a TI apresentou as duas maiores taxas de desmatamentos desde 2008, totalizando 

5.848,5 hectares ou 39,5% do total desmatado na TI (Figura 19). Em 2020, a TI foi a 

quarta mais devastada no país. 

 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xikrin-mebengokre
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Figura 19. Desmatamento PRODES na TI Trincheira Bacajá entre 2008 a 2020. Os dados PRODES 

2020 representam a estimativa da taxa de desmatamento. 

 

 

Figura 20. Desmatamento PRODES na TI Trincheira Bacajá. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais 

(IBGE, 2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Desmatamento PRODES (INPE). 
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Os dados mensais do sistema DETER revelam que a TI Trincheira Bacajá 

continua sofrendo com desmatamento crescente após o último período de medição do 

sistema PRODES em 2020. O período entre agosto de 2020 a março de 2021 registrou 

1.397 hectares em novos desmatamentos. Veja o mapa de alertas DETER, considerando 

todas as classes (desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas), na TI 

Trincheira Bacajá desde o início da pandemia (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Alertas DETER desmatamento, degradação florestal, mineração e queimadas) na TI 

Trincheira Bacajá entre março de 2020 a março de 2021. Fonte: Hidrografia e Limites Estaduais 

(IBGE, 2015); Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Aglomerado de alertas (ISA, 2021); 

Alertas DETER (DETER/INPE, 2021). 

 

A Tabela 8, abaixo, apresenta as coordenadas geográficas dos alertas DETER 

registrados durante a pandemia (março de 2020 a março de 2021), que representam os 

principais vetores ou regiões de invasão na TI Trincheira Bacajá. 
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Tabela 8. Coordenadas geográficas, em graus decimais a partir do sistema de 

coordenadas geográfica SIRGAS 2000, dos vetores de invasão na TI Trincheira Bacajá. 

 

TI ID latitude longitude 

Trincheira/Bacajá 1 -3.81434 -51.5466 

Trincheira/Bacajá 2 -4.07857 -51.1336 

Trincheira/Bacajá 3 -4.22148 -51.2236 

Trincheira/Bacajá 4 -4.24046 -51.0764 

Trincheira/Bacajá 5 -4.2904 -51.1399 

Trincheira/Bacajá 6 -4.29769 -51.0943 

Trincheira/Bacajá 7 -5.01414 -51.9284 

Trincheira/Bacajá 8 -5.12801 -51.982 

Trincheira/Bacajá 9 -5.17251 -51.9951 

Trincheira/Bacajá 10 -5.23174 -52.0079 

Trincheira/Bacajá 11 -5.28985 -51.8914 

Trincheira/Bacajá 12 -5.37707 -51.2807 

Trincheira/Bacajá 13 -5.43956 -51.215 

Trincheira/Bacajá 14 -5.33062 -51.1095 

Trincheira/Bacajá 15 -5.4328 -51.0765 

Trincheira/Bacajá 16 -5.41591 -51.0174 

 

Os dados complementares referentes ao sistema SIRAD-X do Instituto 

Socioambiental, que realiza o monitoramento mensal do desmatamento e o mapeamento de 

estradas e ramais na bacia do Xingu, corroboram e complementam os dados apresentados, e 

apontam para algumas frentes críticas de importância para o combate às invasões e 

desmatamento.  

 

São ao menos três frentes de invasão ativas, cada vez mais próximas das aldeias. 

Na região norte e nordeste foram desmatados 3.794 hectares entre 2018 e 2020; na região 

sudoeste, 854 ha; e na região sudeste, a mais intensamente desmatada e palco de conflito entre 

os invasores e indígenas, foram 3.861 ha de floresta destruídos. 

 

A frente de invasão na região sudoeste, com duas estradas provenientes de outra 

Terra Indígena é extremamente preocupante, pois indica que essas áreas adjacentes, que 

também deveriam estar protegidas, sofrem com invasões e desmatamento. O descontrole é 

tamanho que já se espalha para outros territórios revelando uma situação grave.  

 

De acordo com o monitoramento de estradas do SIRAD-X, uma das frentes de 

invasão já adentrou mais de 40 km rumo ao centro da TI Trincheira Bacajá. A outra estrada, 
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proveniente da TI Apyterewa, já tem mais de 5 km e mostra ser uma ligação para um antigo 

ramal, já desativado, mas que se estende por dezenas de quilômetros dentro da TI. Tal ramal, 

se reativado, colocaria em risco grande parte da TI (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Mapeamento de estradas e ramais detectados pelo sistema SIRAD-X na TI Trincheira 

Bacajá. Fonte: ISA (2021). 
 

As operações realizadas pelo Ibama entre o final de 2019 e início de 2020 na Terra 

Indígena Trincheira Bacajá e Apyterewa conseguiram diminuir o desmatamento.  Em março e 

abril de 2020, a TI teve uma redução de 49% em relação ao mesmo período de 2019. Em maio 

de 2020, no entanto, o desmatamento explodiu após o cancelamento, ainda não justificado, das 

ações de fiscalização e a exoneração dos fiscais responsáveis. De 3 hectares desmatados em 

maio na Trincheira Bacajá, o desmatamento aumentou para 411 hectares em agosto, um 

acréscimo de 12.980%. Nos meses seguintes, entre setembro e dezembro, mais 1.847 ha foram 

desmatados nessa TI (Figura 23).  
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Figura 23. Monitoramento mensal do desmatamento realizado pelo sistema SIRAD-X na 

bacia do Xingu, destacando o impacto negativo do cancelamento das operações de fiscalização 

realizadas pelo Ibama na região. Fonte: ISA (2021). 

 

Os coordenadores das ações de fiscalização foram exonerados28 pelo Ministro do 

Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pelo Presidente do Ibama, Eduardo Bim, apenas duas 

semanas após a operação realizada para combater garimpo ilegal na Amazônia, em abril. No 

início do mesmo mês, o então diretor de Proteção Ambiental, Olivaldi Azevedo, havia sido 

exonerado depois da repercussão de uma reportagem veiculada pelo programa Fantástico, da 

TV Globo, sobre a ação contra garimpeiros ilegais no Pará e expor a forma em que a grilagem 

na região envolve políticos locais e nacionais, alinhados ao presidente da República. 

 

Em novembro de 2020, uma carta assinada por lideranças indígenas da TI 

Trincheira Bacajá, Apyterewa e Cachoeira Seca, denunciou as crescentes invasões e pediu que 

medidas de contenção fossem tomadas, como a retirada dos invasores, instalação de barreiras 

nas entradas das invasões, apreensão do gado e apreensão dos equipamentos utilizados nas 

atividades ilegais. 

 

A presença de invasores e garimpeiros, além de violar a integridade territorial das 

TIs e representar perdas ambientais e culturais para seus povos, também põe em risco a saúde 

da população indígena no contexto da pandemia de Covid-19. O primeiro surto de 

                                                
28 Para maiores informações, vide Portaria n.º 211, de 22 de abril de 2020 e Portaria nº 1.016, de 29 de abril de 

2020. Disponíveis em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/295199179/dou-secao-2-30-04-2020-pg-

48?ref=feed>. Acesso em: 20.04.2021. 
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contaminação entre os Xikrin ocorreu justamente nas aldeias próximas às áreas invadidas. Em 

agosto de 2020, a Associação Bebô Xikrin do Bacajá (ABEX) encaminhou denúncia à Funai e 

ao MPF sobre as invasões na TI, ressaltando o risco de contágio da Covid-19 e de aumento de 

conflitos, à medida que os invasores se aproximavam das aldeias. Em sua denúncia o povo 

Mebengokré-Xikrin alertou:  

 

“Com o início da pandemia do novo coronavírus, em março deste ano, ocorreu a 

diminuição das ações de fiscalização e monitoramento territorial na região amazônica. Para 

nós, o efeito dessa diminuição foi a intensificação da invasão na porção sul de nossa terra. 

De março a junho, uma estrada ilegal foi aberta próxima à aldeia Kenkro e os invasores, 

mais uma vez, aproximam-se das aldeias. Essa é a estratégia deles para se apropriarem de 

nossa terra, tomarem nossa terra para eles. O prejuízo para nós é muito grande. Estamos 

perdendo animais da floresta, plantas e árvores, remédios do mato que conhecemos, cipós 

medicinais, embiras para aplicação das pinturas corporais por nossas mulheres, nascentes 

de água, e assim por diante. Isso é muito grave. Os invasores estão roubando a floresta. Da 

mesma maneira que no ano anterior, as pessoas da aldeia Kenkro estão ouvindo, 

desde a metade deste mês, o barulho das motosserras dos agentes da invasão. É 

possível ver a fumaça das queimadas e do desmatamento desde muitas aldeias de 

nosso território”. 

 

Recentemente, homens e mulheres das aldeias que estão próximas às áreas de 

invasão afirmam estarem sofrendo ameaças dos invasores, que agem para impedir que os 

indígenas acessem suas áreas tradicionais, como os castanhais. Tais ações colocam em risco a 

segurança alimentar e os recursos ambientais necessários à sobrevivência física e cultural dos 

indígenas. E isso, em plena pandemia. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O presente relatório demonstra que desde o início da pandemia provocada pela 

Covid-19, em fevereiro de 2020, até a presente data, as invasões e o desmatamento nas sete TIs 

analisadas não paralisaram ou reduziram. O pressuposto adotado neste estudo considera que 

nas TIs em que há a presença de invasores, existe o risco real de que eles disseminem a Covid-

19 entre a população indígena. O fato é particularmente grave ao considerarmos que a maior 

parte da população indígena é composta por jovens menores de 18 anos, que não serão 

atendidos, pelo menos por hora, pela cobertura vacinal. Grupos que vivem em isolamento 

voluntário também não serão vacinados e continuam ameaçados.  

 

Essa realidade exige, como medida preventiva, ações de fiscalização e controle que 

sejam capazes de fazer cessar os ilícitos e, assim, resguardar as comunidades em tão delicado 
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momento. Diante do quadro fático delineado, o melhor remédio para salvaguardar vidas 

indígenas é a prevenção. Para isso permanecem indispensáveis medidas emergenciais para a 

retirada de invasores das Terras Indígenas, que podem disseminar a Covid-19 e provocar o 

genocídio de povos indígenas, sobretudo, de grupos isolados. 

 


