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Empreendimentos lineares atravessam grandes extensões de terra e afetam diferentes 

compartimentos geográficos, biológicos e culturais. Entre os empreendimentos lineares 

existentes, como linhas de transmissão, dutovias, hidrovias, ferrovias e rodovias, o último é o 

que apresenta maior possibilidade de ampliar seus impactos para além de sua localização 

direta, dada a facilidade de locomoção populacional que possibilita. Com a constatação de que 

diversas Terras Indígenas são afetadas por esses empreendimentos, foi feita uma pesquisa 

para avaliar como têm sido tratados os impactos ambientais que causam às populações 

indígenas. Questões sobre quais fatores devem ser considerados para a inclusão de uma Terra 

Indígena (TI) na área de influência de um empreendimento linear e como levantar impactos 

ambientais de rodovias em Terras Indígenas são discutidas através do estudo de caso da 

pavimentação da BR-230 no estado do Pará e seus impactos sobre os povos das Terras 

Indígenas Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó. As conclusões sugerem que a distância em 

relação ao empreendimento não deve ser o único fator para inclusão de uma TI na área de 

influência de uma rodovia. Além disso, é primordial conhecer, junto às populações indígenas 

afetadas, o uso ambiental que elas fazem do seu território. 
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 Linear projects traverse large tracts of land and directly affect different geographical, 

biological and cultural compartments. Among the existing linear projects, such as 

transmission lines, pipelines, waterways, railroads and highways, the latter is what presents 

the greatest opportunity to expand their impact beyond its direct location, given the ease of 

movement of population that this development brings. To see that many indigenous territories 

are affected by these linear projects, this research was done to assess how they have been 

treated the environmental impacts that these projects bring to indigenous peoples. Questions 

about what factors should be considered for the inclusion of an Indigenous Land in the area of 

influence of a linear development and how to raise environmental impacts of roads on Indians 

Lands are discussed through the case study of the paving of BR-230 in the state of Para and 

their impacts on people of Mãe Maria, Nova Jacundá and Sororó Indigenous Land. The 

findings suggest that the distance from the project should not be the only factor for the 

inclusion of IL in a catchment area of a highway. Moreover, it is essential to know, with the 

indigenous populations affected, the environmental use they make of their own territory.  
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Introdução 

 

A motivação para a realização dessa dissertação veio de um trabalho realizado junto 

ao Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais – IVIG – com objetivo de realizar 

estudos de complementação ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA) no processo de 

licenciamento da pavimentação da Rodovia BR-230 no trecho entre Palestina do Pará e 

Itaituba, no Estado do Pará. Após o recebimento do EIA pelo empreendedor, Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a Fundação Nacional do Índio (Funai) 

julgou que seriam necessários estudos complementares para abarcar de forma mais completa 

as comunidades indígenas que podem ser afetadas pelo empreendimento. A realização desses 

estudos se deu no âmbito de um contrato firmado entre o DNIT e a Fundação Coordenação de 

Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos (COPPETEC)
1
.  

Nesse contexto, foi necessário executar Estudos Etnoecológicos em 25 Terras 

Indígenas (Nova Jacundá, Mãe Maria, Sororó, Parakanã, Trocará, Araweté, Apyterewa, 

Koatinemo, Trincheira Bacajá, Arara da Volta Grande do Xingu, Paquiçamba, Munduruku-

Taquara, Borari Alter do Chão, Bragança-Marituba, Praia do Índio, Praia do Mangue, 

Pimental, São Luis do Tapajós, km 43, Xipaya, Kururaya, Juruna do Km 17, Arara, Cachoeira 

Seca, Kararaô) de acordo com o Termo de Referência emitido pela Funai. Profissionais de 

diversos estados foram selecionados para a realização desses Estudos, contando com a 

coordenação de dois antropólogos, Ney José Brito Maciel e Rodrigo Padua N. Chaves, e um 

biólogo, Juarez Carlos Brito Pezzuti.  

Os Estudos nas Terras Indígenas (TIs) foram divididos de forma que oito Grupos de 

Trabalho (GT), compostos por um Antropólogo, um Ambientalista e, em alguns casos, um 

Assistente de Pesquisa, ficaram responsáveis pelo trabalho de campo e pela elaboração dos 

Relatórios Finais a serem analisados pela Funai. 

O Grupo de Trabalho responsável pelos Estudos nas TIs Mãe Maria, Nova Jacundá e 

Sororó (GT 05) foi formado por Alessandro Oliveira (Antropólogo e coordenador do Grupo 

de Trabalho), Paula Arrais Moreira Dodde (Ambientalista e autora dessa dissertação) e 

Thiago Scarpa (Assistente de Pesquisa). O trecho da Rodovia BR-230 estudado pelo GT 05 é 

denominado Lote Único (trecho da Rodovia BR-230 a ser pavimentado, entre os municípios 

                                                 
1
 Contrato nº 519/2009, publicado no DOU, Seção 3, ISSN 1677-7069, nº 225, quarta-feira, 25 de novembro de 

2009, p. 180. 
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de Palestina do Pará e Itupiranga/PA) e tem as três Terras Indígenas citadas na sua área de 

influência. 

Durante a execução desse estudo de complementação foi possível perceber a carência 

de trabalhos que tratem impactos ambientais de rodovias sobre os povos indígenas de forma 

consistente parecendo que essas análises ficam restritas a Estudos de Impacto Ambiental no 

contexto do licenciamento de empreendimentos lineares. O mesmo ocorre para outros 

empreendimentos lineares, ou seja, impactos causados por ferrovias, hidrovias, dutovias e 

linhas de transmissão sobre os povos habitantes das Terras Indígenas são pouco tratados na 

literatura e não há definições claras acerca das delimitações para a inclusão ou não de uma 

Terra Indígena na área de influência de um empreendimento linear. A definição dessa área 

pode ser mais complexa quando se trata de uma rodovia, dada a facilidade de locomoção que 

ela permite e dada a sua expansão viária a longo prazo. 

 São conhecidos os estudos que comprovam que a implantação de rodovias é uma das 

maiores causas de desmatamento na Amazônia (BORGES, FERREIRA, 2011; CASTRO, 

2007; FEARNSIDE, GRAÇA, 2009; LAURANCE, GOOSEM, LAURANCE, 2009). O 

objetivo desse trabalho, no entanto, é discutir os impactos ambientais que incidem sobre as 

comunidades indígenas afetadas por esses empreendimentos, que podem estar a quilômetros 

de distância e, ainda assim, representar fortes ameaças à cultura e a sobrevivência desses 

povos. 

Dessa forma, esse trabalho busca responder questões como quais são os fatores que 

delimitam quais Terras Indígenas devem ser consideradas em um estudo que visa levantar 

impactos ambientais de uma rodovia? Deve a distância ser um desses fatores?  

O presente trabalho busca ainda levantar informações acerca de como têm sido 

tratados os impactos ambientais de empreendimentos lineares sobre povos indígenas na 

Amazônia brasileira. Como entender e levantar os impactos ambientais causados por rodovias 

sobre os povos indígenas? Quais são os impactos ambientais da pavimentação BR-230 e 

como afetam os povos indígenas Gavião, Guarani e Aikewara?  

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo discutir os impactos da implantação 

de empreendimentos lineares em áreas próximas ou limítrofes a Terras Indígenas e analisar, 

como estudo de caso, os impactos da pavimentação da rodovia BR-230, ou Rodovia 

Transamazônica, sobre os povos de três Terras Indígenas no Pará: os Guarani, os Gavião e os 

Aikewara, habitantes, respectivamente, das TIs Nova Jacundá, Mãe Maria e Sororó. A escolha 
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das três TIs como estudo de caso se deve à participação da autora desta dissertação no 

trabalho de campo realizado no âmbito dos Estudos de Complementação do Componente 

Indígena citado no início dessa introdução. A experiência adquirida in loco, o acesso a dados 

primários e o conhecimento da realidade dos povos indígenas estudados foram elementos 

fundamentais para o entendimento da questão. 

Os dados utilizados para a elaboração desse trabalho dizem respeito aos dados 

coletados em campo sob responsabilidade da autora desta dissertação como Ambientalista do 

GT 05, bem como dados secundários coletados quando da elaboração do documento 

denominado Diagnóstico Preliminar
2
, elaborado pela equipe formada por Caroline Girondi, 

Estêvão Senra, Isabelle Pagels, Roberta Arruzzo e também pela autora dessa dissertação. As 

fontes utilizadas para a elaboração do Diagnóstico Preliminar incluíram o EIA/RIMA das 

obras de pavimentação da BR-230, consultas a documentações no DNIT, no IBAMA, no 

Acervo Técnico da Funai e em fontes bibliográficas citadas. 

A metodologia do trabalho foi baseada em pesquisa bibliográfica e dados secundários 

para o capítulo introdutório e contou com pesquisa de campo para levantamento de dados 

primários. O trabalho de campo contou com duas viagens à região centralizada por 

Marabá/PA, sendo a primeira entre 12 de julho e 07 de agosto de 2010, quando foram 

realizados os estudos nas Terras Indígenas Sororó e Nova Jacundá. A segunda viagem para a 

realização dos estudos in loco foi realizada entre 07 de setembro e 19 de setembro de 2010 

para a pesquisa na Terra Indígena Mãe Maria, somando, ao todo, 40 dias na região. 

Para tratar a implantação de empreendimentos lineares na Amazônia e seus impactos 

em Terras Indígenas, no Capítulo 1 discute-se o entendimento sobre Empreendimentos 

Lineares, Impactos Ambientais e Terras Indígenas. O 1º capítulo traz também exemplos de 

implantação de ferrovias e linhas de transmissão na Amazônia e suas interferências em 

comunidades indígenas e dá início à discussão sobre a implantação de rodovias e os impactos 

causados nessas populações. 

Com o objetivo de contextualizar o estudo de caso, no Capítulo 2 é levantado um 

breve histórico da construção da rodovia BR-230, os motivos da sua implantação e os 

impactos vividos por comunidades indígenas como os Arara, os Jiahui e Tenharim. O capítulo 

também trata sobre a pavimentação da rodovia Transamazônica, sendo essa a fase do 

                                                 
2
 O Diagnóstico Preliminar foi elaborado de acordo com o Termo de Referência emitido pela Funai com vistas a 

atender às demandas da Fundação, antes dos Estudos de Campo.  
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empreendimento específica a ser estudada nessa dissertação. Em outras palavras, no estudo de 

caso não são tratados os impactos referente às fases de planejamento e abertura da rodovia. 

 No Capítulo 3 nos aproximamos ainda mais do estudo de caso tratando da BR-230 e 

dos impactos que esse empreendimento trouxe para as comunidades indígenas Gavião, 

Guarani e Aikewara. O capítulo também traz uma breve descrição sobre quem são os povos 

indígenas estudados e suas relações com a rodovia. 

Para dar subsídios ao levantamento dos impactos, o Capítulo 4 fornece informações 

acerca do uso do território pelas comunidades estudadas e mostra os impactos já sentidos por 

essas populações, consequências da operação de rodovias na região em que se localizam. 

Assim, discute-se a importância de conhecer o uso dos recursos naturais que as comunidades 

indígenas fazem em seus territórios para entender os impactos causados pelas rodovias.  

Finalmente no Capítulo 5 busca-se entender quais são e como se dão os impactos da 

pavimentação da BR-230 nas três Terras Indígenas estudadas. Os impactos são analisados de 

forma sistemática e são comparados entre as TIs, alimentando a discussão sobre quais fatores 

devem ser considerados para incluir uma Terra Indígena na área de influência de uma rodovia. 

Em seguida, o Capítulo 6 apresenta as conclusões desse estudo. 
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1. Os empreendimentos lineares e seus impactos sobre os povos 

indígenas 

 O presente capítulo traz uma discussão acerca dos conceitos que envolvem 

Empreendimentos Lineares, Impactos Ambientais e Terras Indígenas, a fim de situar o leitor 

no contexto da discussão que a dissertação propõe. Esta seção também traz exemplos da 

interferência de empreendimentos lineares como Linhas de Transmissão, ferrovias e rodovias 

em territórios habitados por populações indígenas na Amazônia. 

 

Empreendimentos lineares como sistemas de transporte 

Empreendimentos lineares são, segundo Cláudio (2008: 5), “segmentos de rede ou 

malhas dos projetos de infraestruturas necessários a atividades humanas”. A autora cita ainda 

que uma estrutura linear reflete uma estrutura de ocupação que se estende por grandes áreas 

de extensão, ligando alguns polos ou estações. 

Todos têm a característica de cruzar “diferentes compartimentos geográficos com 

ocupações distintas” gerando impactos ambientais, econômicos, culturais e sociais (COSTA, 

2010: 41). Além disso, cada tipo de empreendimento linear tem características próprias que 

afetam o meio de maneira diferente, de forma que os impactos relacionados podem ser mais 

ou menos intensos, dependendo do empreendimento em questão. 

Esses empreendimentos, tais como rodovias, ferrovias, dutovias, hidrovias e linhas de 

transmissão, têm a característica de estarem presentes por grandes extensões em todo o 

mundo e alcançarem longas distâncias apesar de ocuparem uma faixa territorial relativamente 

estreita em cada local por que passam. Em todos os casos os empreendimentos lineares 

representam um sistema de transporte, seja de energia, de passageiros ou de produtos 

comercializáveis. 

A necessidade de transportar materiais e energia a grandes distâncias favoreceu o 

surgimento dessa classe de empreendimentos, afetando de diversas maneiras o meio 

socioambiental em diferentes regiões, já que a interligação de diferentes áreas favorece o 

contato entre diferentes culturas.  

Fogliatti, Filippo e Goudard (2004: 61) defendem que o desenvolvimento econômico 

se deve aos meios de transporte dado que eles proporcionam facilidades de “mobilidade e 
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acessibilidade a qualquer região”. Em alguns casos, a conquista de territórios antes inabitados 

também se deve a esses empreendimentos. 

Entre os empreendimentos lineares implantados no Brasil, aquele que apresenta maior 

extensão é representado pelas rodovias. É fácil verificar, especialmente em ambientes com 

potencial de expansão urbana, que pequenas picadas podem evoluir para ramais e, mais tarde, 

para estradas e rodovias pavimentadas. 

Segundo Bustamante (1999 apud FOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004: 63) o 

surgimento das rodovias, o sistema de transporte terrestre mais antigo, foi uma evolução 

natural das trilhas primitivas, que se aperfeiçoaram ao longo do tempo através do uso de 

revestimentos (tijolos, pedras, madeiras) e sistemas de drenagem, o que permitiu melhores 

condições de tráfego na época das chuvas.  

Com a grande vantagem de atender a população no sistema porta a porta, e dessa 

forma ter maior flexibilidade para origens e destinos da carga, apresentar menores custos 

fixos, ter operações simplificadas de carga e descarga, entre outros, o sistema rodoviário 

evoluiu a partir do desenvolvimento industrial no país, prevalecendo sobre o sistema 

ferroviário até então dominante (FOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004). 

Para a construção de uma rodovia são previstas as fases de planejamento, implantação 

e operação. Segundo Sá (1996 apud FOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004), para a 

implantação de uma rodovia são necessárias a mobilização (de mão-de-obra e de 

equipamentos e materiais), a instalação do canteiro de obras, a implantação da obra e a 

desmobilização de materiais excedentes e mão-de-obra. 

Para cada uma dessas etapas são necessárias atividades específicas às quais 

correspondem também impactos respectivos. Para a abertura de trilhas, acessos e caminhos de 

serviços, por exemplo, são possíveis impactos como a exposição temporária do solo, a 

retenção de águas superficiais, a proliferação de insetos, a perda de espécies vegetais e o 

afugentamento de fauna, entre outros. 

Antes da grande expansão do sistema rodoviário, as estradas de ferro tiveram papel 

fundamental para o transporte de cargas e passageiros. No Brasil, as primeiras ferrovias 

construídas datam do século XIX, visando interligar portos de exportação a centros de 

produção e comercialização de produtos agrícolas. No entanto, graças a fatores como altos 

custos de construção e manutenção, deficiências de traçado e incentivos governamentais para 

a implantação da indústria automobilística, com o início da Segunda Guerra Mundial, as 



7 

 

estradas de ferro entraram em decadência, se recuperando no final da década de 1990, com a 

desestatização desse sistema de transporte (FOGLIATTI; FILIPPO; GOUDARD, 2004). 

Em comparação com o sistema rodoviário, a ferrovia é considerada um modal que tem 

menos impactos ambientais dado que “suas linhas e seus traçados” podem agredir bem menos 

o meio ambiente, graças à sua faixa de domínio mais estreita (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004: 103-104).  

Isso não significa que os impactos ambientais causados pela construção e operação de 

uma ferrovia não sejam de suma importância. Entre os impactos possíveis em consequência 

da implantação de uma linha férrea, passadas as obras de terraplenagem, estão o aumento do 

nível de ruído, a modificação da paisagem e a fuga e morte de espécies. Durante a operação 

da ferrovia também são possíveis os impactos referentes à poluição sonora e à fuga de 

animais, bem como ao aumento da poluição atmosférica (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). 

Já as hidrovias são fontes naturais de dispersão em um território. Como pode ser 

verificado na seção “Abertura da rodovia Transamazônica: um breve histórico”, um dos 

processos de ocupação da Amazônia se deu através de rios e furos. Nesse caso, é possível que 

essas tenham sido umas das primeiras movimentações por hidrovias no país. 

Há hoje, no Brasil, cerca de 40.000 km de rios possíveis de serem aproveitados para 

navegação, dispersos em nove grandes bacias hidrográficas (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). Entre as hidrovias instaladas na Amazônia estão a Hidrovia do Madeira, 

do Solimões, do Amazonas, do Guamá-Capim, do Tocantins, do Araguaia, do Xambioá, das 

Mortes
3
. 

Fatores como o menor consumo de energia, menor emissão de gases poluentes, 

reduzidas intervenções no meio físico estão entre as vantagens ambientais do modal 

hidroviário (US DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, 1994 apud FOGLIATTI; 

FILIPPO; GOUDARD, 2004). As hidrovias, mesmo sendo aquele modal com mais vantagens 

em termos ambientais se comparado a outros, também têm os seus impactos ambientais 

associados, tanto durante a fase de implantação quanto durante a operação. 

Entre as ações da implantação de uma hidrovia que podem causar impactos ambientais 

estão a retificação de trechos do rio, serviços de dragagem e a construção de barramentos e 

                                                 
3
 Fonte: <http://www.transportes.gov.br/index/conteudo/id/770>Acesso em 26 de janeiro de 2012. 
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derivações gerando poluição hídrica, destruição de comunidade bentônica, planctônica e 

nectônica, destruição de vegetação marginal, entre outros (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). 

Quando se trata de dutovias, um sistema de transporte que surgiu na Antiguidade para 

o deslocamento de água, uma das vantagens que se apresenta é sua característica de ser 

constituído por materiais fixos, enquanto o material a ser transportado é carreado dentro do 

seu sistema, o que reduz o risco de acidentes. 

 Além disso, muitas vezes o sistema fica soterrado, não sofrendo grandes influências 

meteorológicas, o que lhe confere maior segurança. Também há vantagens como baixo 

consumo de energia em relação à massa transportada e a falta de necessidade de criação de 

embalagens ou recipientes para o transporte. Por outro lado, uma desvantagem é sua baixa 

flexibilidade, dado que os pontos de origem e destinos são fixos (FOGLIATTI; FILIPPO; 

GOUDARD, 2004). 

O sistema de transporte por dutos é, hoje, amplamente utilizado para o transporte de 

produtos da indústria petrolífera e podem ser divididos em oleodutos, gasodutos, polidutos e 

minerodutos.  

Segundo Fogliatti, Filipo e Goudard (2004), a fase de escolha do traçado da dutovias 

deve verificar a existência, entre outros, de áreas sujeitas à desapropriação, à reservas 

indígenas, áreas de patrimônio histórico além do levantamento das características físico-

bióticas e antrópicas. 

Para as atividades de terraplanagem geralmente são comuns impactos como fuga e 

morte de espécies animais, erosão, assoreamento, alagamentos, entre outros, enquanto para 

atividades relativas à implantação dos dutos, podem ocorrer contaminação do lençol freático, 

aumento da poluição sonora, aumento da poluição atmosférica. 

Outro empreendimento linear amplamente conhecido, as linhas de transmissão (LTs) 

são utilizadas a partir de sistemas produtores de energia elétrica para fazer com que a energia 

produzida chegue aos centros consumidores.  

Pelas suas características, as linhas de transmissão possibilitam impactos que podem 

ser reunidos em três grupos: impactos consequente da ocupação do solo, impactos 

consequentes da exposição aos campos eletromagnéticos e impactos visuais 

(ELETROBRÁS/CPTA/GA-005, 1990 apud PIRES, 2005). 
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Se forem considerados somente os impactos decorrentes da ocupação do solo, podem 

ser citados a derrubada de vegetação, a escavação, a movimentação de maquinário para a 

instalação das torres, interferências em possíveis áreas sensíveis ambientalmente, possíveis 

necessidades de desapropriação e realocação, entre outros (PIRES, 2005). 

 

Uma discussão sobre Impactos Ambientais 

Impactos ambientais podem ser definidos de diferentes maneiras de acordo com o 

objetivo a que se propõe estuda-los. Para Santos (2004: 110), quando se trata de 

Planejamento, impacto ambiental é definido como “toda alteração perceptível no meio, que 

comprometa o equilíbrio dos sistemas naturais ou antropizados, podendo decorrer tanto das 

ações humanas como de fenômenos naturais”. No entanto, usar fenômenos naturais como 

causa de impactos ambientais nem sempre é visto como verdade em processos de Avaliação 

de Impactos Ambientais, dado que nessas situações o objetivo é conhecer impactos 

ocasionados por determinada atividade humana. 

A Resolução CONAMA 01/86 define impacto ambiental como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, 

causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 

que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais. 

(Art. 1º, Resolução CONAMA 01/86) 

 Note que os dois primeiros incisos tratam de consequências para os seres humanos, 

sendo tratado como impacto ambiental quaisquer alterações no meio ambiente que afetem, 

inclusive, atividades econômicas. 

 Para Sánchez (2006), essa definição delimita, na verdade, o conceito de poluição. 

Segundo o autor, formas de matéria e energia como responsáveis pela alteração de 

propriedades físicas, químicas ou biológicas, são postulados para definir poluição e não 

impacto ambiental. O autor defende ainda que a definição de poluição dada pela Política 

Nacional do Meio Ambiente reflete melhor o conceito de impacto: 
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III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que 

direta ou indiretamente: 

        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

        c) afetem desfavoravelmente a biota; 

        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

(Art. 3º, III, da Lei nº 6.938/81). 

 O autor lembra que impacto ambiental pode também ter uma conotação positiva e 

baseia a definição de impacto em três pilares: supressão, inserção e sobrecarga. Dessa forma, 

o autor afirma que impacto ambiental tem como causa uma ação humana que implique em 

1. Supressão de certos elementos do ambiente, a exemplo de: 

 Supressão de componentes do ecossistema, como a vegetação; 

 Destruição completa de hábitats (por exemplo, aterramento de um mangue); 

 Destruição de componentes físicos da paisagem (por exemplo, escavações); 

 Supressão de elementos significativos do ambiente construído; 

 Supressão de referências físicas à memória (por exemplo, locais sagrados, 

como cemitérios, pontos de encontro de membros de uma comunidade); 

 Supressão de elementos ou componentes valorizados do ambiente (por 

exemplo, cavernas, paisagens notáveis). 

 

2. Inserção de certos elementos no ambiente, a exemplo de: 

 Introdução de uma espécie exótica; 

 Introdução de componentes construídos (por exemplo, barragens, rodovias, 

edifícios, áreas urbanizadas). 

 

3. Sobrecarga (introdução de fatores de estresse além da capacidade de 

suporte do meio, gerando desequilíbrio), a exemplo de: 

 Qualquer poluente; 

 Introdução de uma espécie exótica (por exemplo, coelhos na Austrália); 

 Redução do hábitat ou da disponibilidade de recursos para uma dada 

espécie (por exemplo, educação, saúde). 

(Sánchez, 2006: 31-32). 

 De forma sucinta, o autor define que impacto ambiental é a “alteração da qualidade 

ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação 

humana” (Sánchez, 2006: 462). 
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 Dieffy (1975 apud LIMA, 2003: 7) afirma que um impacto ambiental “pode ser visto 

como parte de uma relação de causa e efeito”. Além disso, segue o autor, o impacto ambiental 

“pode ser considerado como a diferença entre as condições ambientais que existiriam com a 

implantação de um projeto proposto e as condições ambientais que existiriam sem essa ação". 

Fearo (1979 apud LIMA, 2003: 7) afirma que impactos ambientais  

são processos que perturbam, descaracterizam, destroem características, condições 

ou processos no ambiente natural; ou que causam modificações nos usos instalados, 

tradicionais, históricos, do solo e nos modos de vida ou na saúde de segmentos da 

população humana; ou que modificam, de forma significativa, opções ambientais. 

(Grifo da autora). 

 

De fato, impactos ambientais são processos que se iniciam tendo como causa uma 

atividade humana e que evoluem ao longo do tempo. Impactos ambientais são dinâmicos e, 

em processos de licenciamento ambiental, onde devem ser propostas medidas de mitigação e 

compensação, essa característica deve ser considerada. 

A ideia de que impactos ambientais são processos e que, portanto, evoluem 

constantemente, é particularmente importante para rodovias que facilitam a locomoção 

populacional e que se ampliam, através de vicinais e ramais secundários, para locais cada vez 

mais longínquos. Especialmente nesse caso, é possível perceber a evolução dos impactos 

ambientais conforme as rodovias se aproximam de locais antes inabitados. 

Essa visão ajuda a perceber que, mesmo a longas distâncias, como o caso da TI Nova 

Jacundá que dista cerca de 70 km, em linha reta, da BR-230, mas que está ligada a ela pela 

PA-150 e por uma estrada de terra, impactos ambientais são percebidos pela comunidade 

indígena como um processo que evolui ao longo do tempo, e que parece não ter volta. 

Em um processo de licenciamento ambiental e de Avaliação de Impactos Ambientais, 

os impactos são classificados para facilitar a análise pelas partes interessadas. Assim, os 

impactos ambientais podem ser tipificados em, por exemplo, diretos ou indiretos, positivos ou 

negativos, locais ou regionais, permanentes ou temporários, entre outros, visando distinguir 

aqueles que têm maior importância ou significância para serem mitigados ou compensados de 

acordo com determinadas prioridades. 

Há diversas metodologias propostas para fazer análise de impactos ambientais de 

empreendimentos e projetos. No entanto não é objetivo desse trabalho discutir ferramentas de 
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análise. No capítulo 5 a metodologia empregada para o levantamento e a análise dos impactos 

ambientais da pavimentação da BR-230 é apresentada e os resultados são discutidos. 

 

O uso de Terras Indígenas delimitando o território 

 Somente depois de duas décadas de república brasileira foi criado um órgão oficial 

para tratar os conflitos entre índios e não-índios que ocorriam à época. Em 1910 a criação do 

Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais
4
 (SPI) foi resultado 

de uma pressão social que começou com a divulgação de uma série de chacinas de indígenas 

pela imprensa, cobrando do governo uma resposta. Na sequência surgem associações 

destinadas à defesa das populações indígenas, tomando conta das classes cultas do país, até 

que as populações indígenas tornam-se assunto recorrente na imprensa, em revistas 

especializadas, em reuniões científicas, nas instituições humanitárias (RIBEIRO, 1996). 

 Segundo Ribeiro (1996), o estopim para cobrar do governo uma medida de proteção às 

populações indígenas foi o artigo de Hermann von Ihering em que afirma que dos índios “não 

se pode esperar trabalho sério e continuado” e como são um “empecilho para a colonização 

das regiões do sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa lançar mão, 

senão o seu extermínio” (VON IHERING, 1907: 215). A revolta causada pela afirmação 

proferida por von Ihering contribuiu “largamente para a tomada de posição diante do 

problema” (RIBEIRO, 1996: 150). 

 Entre 1910 e 1967 o SPI cuidou de “prestar assistencia aos indios do Brazil, quer 

vivam aldeiados, reunidos em tribus, em estado nomade ou promiscuamente com civilizados” 

(SIC), conforme previsto no Decreto nº 8.072/10, artigo 1º
5
. O referido Decreto, que criou o 

SPI, tratou, em diversos artigos, da posse da terra pelos índios, de acordo com as diferentes 

situações encontradas. 

 Durante os 57 anos de atuação do SPI, 54 áreas indígenas foram demarcadas 

(OLIVEIRA, 1998a apud BAINES, 2001), com uma configuração diferente da que hoje é 

adotada.  

                                                 
4
 Inicialmente o SPI cuidava também de assuntos relativos a trabalhadores rurais. Os índios eram colocados em 

“núcleos agrícolas, ao lado de sertanejos” até que, em 1914 o SPI passa a tratar especificamente das populações 

indígenas passando a se chamar somente Serviço de Proteção ao Índio (RIBEIRO, 1996: 158). 
5
 Disponível em <http://www2.camara.gov.br/legin/fed/decret/1910-1919/decreto-8072-20-junho-1910-504520-

publicacaooriginal-58095-pe.html>. Acesso em 20 de janeiro de 2012. 
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 A Constituição de 1967 previu que, entre os bens da União, constavam “as terras 

ocupadas pelos silvícolas” (artigo 4º, IV) e proveu à União a competência para legislar sobre a 

“incorporação dos silvícolas à comunhão nacional” (art. 8º, XVII, alínea o). O artigo 186 da 

Constituição também previu que fosse assegurada “aos silvícolas a posse permanente das 

terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 

todas as utilidades nelas existentes”. 

Em dezembro do mesmo ano, através da Lei nº 5.371, é criada a Fundação Nacional 

do Índio com o objetivo, entre outros, de  

 I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, 

baseada nos princípios a seguir enumerados: 

        a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais; 

        b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto 

exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes; 

        c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contato com a 

sociedade nacional; 

        d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução 

socioeconômica se processe a salvo de mudanças bruscas; 

Lei nº 5.371/67, artigo 1º. Grifo da autora. 

Em 1973 o Estatuto do Índio continua com a previsão da garantia do território como 

direito das populações indígenas, de acordo com a Constituição vigente à época, afirmando 

que 

 Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das 

respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção 

das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos: 

        I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível 

a sua aplicação; 

        II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não 

integrados à comunhão nacional; 

        III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as 

peculiaridades inerentes à sua condição; 

        IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de 

vida e subsistência; 

        V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, 

proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

        VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a 

coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e 

costumes; 

        VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os 

programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 
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        VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do 

índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração no 

processo de desenvolvimento; 

        IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da 

Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o 

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 

naquelas terras existentes; 

        X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em 

face da legislação lhes couberem. 

Lei nº 6.001/73, artigo 2º. Grifo da autora. 

 É o Estatuto do Índio que cria a figura da Terra Indígena: 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 

        I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os 

artigos 4º, IV, e 198
6
, da Constituição; 

        II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título; 

        III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 

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. 

        § 2º (Vetado). 

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de 

assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o 

processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

        § 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada pelo 

Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço do 

Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da comarca da situação 

das terras. 

        § 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não caberá a 

concessão de interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à 

ação petitória ou à demarcatória. 

Lei nº 6.001/73. Grifo da autora. 

 

 A Constituição Federal de 1988 (CF/88) avançou no tratamento dos povos indígenas 

em relação à Constituição anterior. O artigo 20 da CF/88 prevê como competência da União 

“legislar sobre populações indígenas” em contraposição a legislar sobre a “incorporação do 

silvícola à comunhão nacional” da CF/67. Dessa forma, abandona-se a ideia de incorporação e 

passa-se a, constitucionalmente, reconhecer que as populações indígenas têm direito à 

                                                 
6
 Ementa Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969: Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são 

inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 

reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
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preservação de sua “organização social, costumes, línguas, crenças e tradições” bem como o 

direito a terras tradicionalmente ocupadas, prevendo, em seu artigo 231, a demarcação de 

Terras Indígenas:  

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. 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 

à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 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. 

Fonte: Constituição Federal de 1988, artigo 231. Grifo do autor. 

Finalmente o Decreto Federal nº 1.775/96 dispõe sobre os procedimentos 

administrativos para a demarcação de Terras Indígenas. O processo de demarcação deve se 

dar por iniciativa e orientação da Funai com base em estudo antropológico de identificação 

coordenado por antropólogo de reconhecida qualificação. O Estudo de Identificação é a 

primeira etapa para a elucidação da área a ser demarcada e deve incluir diversos enfoques 

como habitação permanente, atividades produtivas, meio ambiente, reprodução física e 

cultural e levantamento fundiário (Portaria Funai nº 14, de 09 de janeiro de 1996). De posse 

dessas informações, o Grupo Técnico coordenado pelo antropólogo deve elaborar um 

relatório circunstanciado de identificação e delimitação, caracterizando a Terra Indígena a ser 

demarcada (Decreto nº 1.775/96, art. 2º, §6º). 

O Relatório Circunstanciado deve ser submetido à aprovação da Funai, que deve 

divulgar um resumo do documento no Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado 

em que se encontra a área estudada, abrindo prazo de 15 dias para possíveis contestações.  

A Funai deve então encaminhar o procedimento para o Ministro da Justiça que 

decidirá   

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a 

sua demarcação; 

II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser 

cumpridas no prazo de noventa dias; 

III - desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão federal de 

assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não 
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atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da Constituição e demais disposições 

pertinentes. 

Decreto nº 1.775/96, artigo 2º, §10º. Grifo da autora. 

Passadas as fases de identificação e delimitação, a demarcação física da Terra 

Indígena, com colocação dos marcos territoriais in loco, é efetuada pela Funai, seguida da 

homologação, feita através de decreto, pelo Presidente da República. Depois do homologada, 

a TI é registrada no cartório de imóveis e na Secretaria de Patrimônio da União. 

 

Contexto internacional 

 A Declaração das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas somente foi 

aprovada em setembro de 2007 com declarações acerca das reinvindicações de povos 

indígenas em todo o mundo e serve de base para legislações de alcance nacional e outros 

instrumentos internacionais. O artigo 29 da Declaração afirma que  

1. Os povos indígenas têm direito à conservação e à proteção do meio ambiente 

e da capacidade produtiva de suas terras ou territórios e recursos. Os Estados 

deverão estabelecer e executar programas de assistência aos povos indígenas 

para assegurar essa conservação e proteção, sem qualquer discriminação. 

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir que não se armazenem, nem 

se eliminem materiais perigosos nas terras ou territórios dos povos indígenas, sem 

seu consentimento livre, prévio e informado. 

3. Os Estados também adotarão medidas eficazes para garantir, conforme seja 

necessário, que programas de vigilância, manutenção e restabelecimento da saúde 

dos povos indígenas afetados por esses materiais, elaborados e executados por esses 

povos, sejam devidamente aplicados.  

(ONU, 2008. Grifo da autora). 

 Segue o artigo 32 afirmando que  

1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de elaborar as prioridades e 

estratégias para o desenvolvimento ou a utilização de suas terras ou territórios e 

outros recursos. 

 2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boa fé com os povos indígenas 

interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de obter 

seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete 

suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 

desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de 

outro tipo. 

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para a reparação justa e 

equitativa dessas atividades, e serão adotadas medidas apropriadas para 

mitigar suas consequências nocivas nos planos ambiental, econômico, social, 

cultural ou espiritual. 
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(ONU, 2008. Grifo da autora). 

Outro instrumento de alcance internacional, anterior à Declaração supracitada, foi o 

primeiro a prever a consulta prévia a populações indígenas antes de serem tomadas decisões 

que possam afetar seus direitos. Resultado de uma discussão de mais de três anos e datada de 

1989, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT – substituiu a 

Convenção nº 107, de 1953, que previa a progressiva incorporação dos povos indígenas às 

sociedades nacionais, com consequente perda de identidade étnica. 

Vigente há mais de 20 anos, a Convenção nº 169 propôs um novo modelo de 

coordenação política entre Estados e povos indígenas e representa, ainda hoje, um completo 

instrumento de direito internacional sobre povos indígenas no mundo e deve ser interpretado 

no contexto dos demais instrumentos relativos a direitos humanos do sistema internacional, 

especificamente a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 

supracitada. 

Um dos princípios fundamentais estabelecidos pela Convenção nº 169 da OIT diz 

respeito ao estabelecimento da Consulta Prévia, mas outros instrumentos importantes também 

foram previstos. O artigo 7º prevê que 

1. Os povos interessados terão o direito de definir suas próprias prioridades no 

processo de desenvolvimento na medida em que afete sua vida, crenças, instituições, 

bem-estar espiritual e as terras que ocupam ou usam para outros fins, e de controlar, 

na maior medida possível, seu próprio desenvolvimento econômico, social e 

cultural. Além disso, eles participarão da formulação, implementação e avaliação de 

planos e programas de desenvolvimento nacional e regional que possam afetá-los 

diretamente. 

2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e dos níveis de saúde e educação 

dos povos interessados, com sua participação e cooperação, deverá ser considerada 

uma prioridade nos planos gerais de desenvolvimento econômico elaborados para as 

regiões nas quais vivem. Projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões 

deverão ser também concebidos de uma maneira que promova essa melhoria. 

3. Sempre que necessário, os governos garantirão a realização de estudos, em 

colaboração com os povos interessados, para avaliar o impacto social, 

espiritual, cultural e ambiental das atividades de desenvolvimento planejadas 

sobre eles. Os resultados desses estudos deverão ser considerados critérios 

fundamentais para a implementação dessas atividades. 

4. Os governos deverão tomar medidas, em regime de cooperação com os povos 

interessados, para proteger e preservar o meio ambiente nos territórios habitados por 

eles. 

(OIT, 2011. Grifo da autora). 
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Dessa forma, a Convenção prevê a colaboração dos povos indígenas nos estudos 

prévios necessários a atividades de desenvolvimento que possam afetar esses povos. A partir 

dessa diretriz geral que prevês estudos realizados previamente à instalação de 

empreendimentos que possam afetar comunidades indígenas e do estabelecimento da 

Consulta Prévia, cada país signatário desenvolve sua forma de cumprir esses requisitos, de 

acordo com suas legislações nacionais vigentes. 

 Dados do International Work Groupfor Indigenous Affair mostram que os povos 

indígenas somam mais de 350 milhões de pessoas, distribuídas em cinco mil povos diferentes 

distribuídas na África, América Latina, América do Norte, Ártico, Ásia, Oriente Médio e 

Oceania (NUTTALL, 2010).  

Visando complementar o enfoque desse trabalho com exemplos de âmbito 

internacional, foi feita uma pesquisa buscando exemplos de como são tratados os impactos 

ambientais de empreendimentos lineares sobre populações indígenas em outros países. Um 

dos trabalhos encontrados diz respeito a povos indígenas no Ártico e os conflitos referentes à 

expansão de oleodutos na região. De acordo com estimativas, o Ártico pode conter 25% ou 

mais das reservas de gás natural do mundo a serem descobertas e 13% de petróleo 

inexplorado (NUTTALL, 2010). 

Apesar do crescente, e relativamente recente, interesse em uma das novas fronteiras de 

exploração de óleo e gás, o Ártico tem sido habitado por povos indígenas há milênios. Entre 

essas populações estão os Inupiat, Yup’iit, Alutiit, Aleuts e Athabascans do Alasca; os 

Inuit, Inuvialuit, Athabaskans, Dene e Cree do norte do Canadá; os Kalaallit e os Inughuit 

da Groelândia, entre outros e esses povos estão preocupados com os impactos que essa 

exploração pode causar (NUTTALL, 2010). 

Os povos indígenas no Canadá são conhecidos como povos aborígenes. A 

Constituição do Canadá reconhece três povos aborígenes: os Inuit, os Indians e os Métis. Os 

Indians são um grupo diverso com 698.025 pessoas, representando mais de 52 nações e mais 

de 60 línguas. Aproximadamente 55% moram em reservas indígenas e 45% em locais 

urbanos, rurais e áreas remotas.  Os Métis constituem uma população de 389,780 pessoas em 

2006, muitos vivendo em centros urbanos na parte ocidental do Canadá. Conhecidos durante 

muito tempo como esquimós, os Inuit habitam vastas áreas em Nunavut, nos Territórios do 

Noroeste, na costa norte de Labrador e em aproximadamente 25% do norte de Québec. 

Tradicionalmente, eles habitavam área arborizada na região onde se encontra a fronteira com 
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o Alasca, no oeste, a costa de Labrador a leste, a ponta sul da Baía de Hudson ao sul e as ilhas 

do alto Ártico ao norte. Cerca de 55.700 Inuit vivem em 53 comunidades em todo o norte 

canadense.  

A implantação de um gasoduto de 1.196 quilômetros de extensão no noroeste do 

Canadá
7
 (Mackenzie Gas Project – MGP) é um desses empreendimentos. Atravessando uma 

vasta região, o gasoduto abrange área de ocupação tradicional dos Inuvialuit, Gwich'in, Sahtu, 

Deh Cho e Dene Tha'.  Segundo informações fornecidas pelo site do empreendimento, o 

processo de consulta prévia sobre o empreendimento foi seguido com essas populações.  

 

Figura 1. Área de abrangência do gasoduto Mackenzie, passando por áreas tradicionalmente ocupadas pelos 

Inuvialuit, Gwich'in, Sahtu, Deh Cho (seguindo da direção norte para a direção sul) e Dene Tha' (no Estado de 

Alberta – não aparece no mapa).
8
  

                                                 
7
 Fonte: <http://www.mackenziegasproject.com/theProject/overview/index.html> Acesso em 22 de março de 

2012. 
8
 Fonte: <http://ec.gc.ca/bpgm-mgpo/default.asp?lang=En&n=3A161B21-1> Acesso em 22 de março de 2012. 
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Alguns impactos foram percebidos com a chegada do empreendimento: 

It brought work, money and many southern transients. Inuvik’s bars were often 

rocked with scenes of drunken conflict. Young people dropped out of school to take 

high-paying—but temporary—jobs in the oil industry. Violent assault, break and 

enter, theft and suicide all increased. Drugs and sexually transmitted diseases 

appeared. Even trappers living far from town would sometime come face to face 

with oil workers moving heavy equipment across their traplines.  

(Kolausok, 2003 apud NUTTALL, 2010: 103). 

 

 As audiências legais foram compostas por uma série de audiências sobre aspectos 

técnicos e de engenharia do projeto, realizados pelo National Energy Board, juntamente com 

audiências paralelas sobre questões ambientais, sociais e econômicas, conduzidas pelo Joint 

Review Panel (JRP), composto por sete membros e com origens em 2004, quando o Ministro 

do Meio Ambiente, o Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board (MVEIRB) e o 

Inuvialuit Game Council concluíram um acordo para uma revisão dos Impactos Ambientais 

do MGP (NUTTALL, 2010).  

Composto por quatro membros escolhidos pelo Inuvialuit Game Council, três 

membros pelo MVEIRB, e um pelo Ministro do Meio Ambiente, a tarefa do JRP tem sido a 

de revisar os documentos que foram apresentados pelos proponentes do projeto, analisar a 

declaração de impacto ambiental e incorporar todas as contribuições recebidas nas audiências 

públicas (NUTTALL, 2010).  

Segundo Nuttall (2010), a tarefa do JRP era considerar o impacto ambiental do 

empreendimento, bem como as instalações de conexão no norte de Alberta, o que tem 

causado confusão e controvérsia. Também é importante notar que, apesar do mandato da JRP 

ser a consideração dos efeitos ambientais do MGP, incluindo os impactos negativos e os 

efeitos adversos sobre as atividades indígenas e meios de subsistência, o JRP não teve 

delegação para realizar consulta aborígene e não pode considerar os aspectos legais 

dos direitos indígenas ou reivindicações de terras. 

Outro país com exemplos que valem ser discutidos, a Rússia, um país multiétnico 

composto por mais de 100 povos diferentes, considera legalmente 41 povos como indígenas 

do Norte, na Sibéria e no Extremo Oriente. Para serem considerados índios, esses povos têm 

que atender aos seguintes requisitos: não terem população maior de 50.000 membros; manter 

modos de vida tradicional; habitar regiões remotas da Rússia; e se identificar como uma 
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comunidade étnica distinta. Diferente do que ocorre em outras partes do mundo, na Rússia 

não há definição de índios desvinculada do número de sua população. Esses povos somam 

uma população de 250.000 pessoas, o que representa 0,2% da população total da Rússia sendo 

conhecidas legalmente como “raras” populações indígenas (ou, traduzidos do Russo para o 

inglês, como "smallnumbered indigenous people") (WESSENDORF, 2011). 

Além do artigo 69 da Constituição Federal Russa, esses povos são protegidos por mais 

três leis federais que versam sobre o direito dos povos indígenas (1999); sobre princípios 

gerais de organização das comunidades indígenas do Norte, Sibéria e Extremo Oriente da 

Rússia; e sobre territórios de uso tradicional da natureza dos povos indígenas do Norte, 

Sibéria e Extremo Oriente da Federação Russa (2001) (WESSENDORF, 2011). 

Essas três leis-quadro estabelecem os direitos culturais, territoriais e políticos dos 

povos indígenas e suas comunidades. No entanto, a implantação dos objetivos e regulamentos 

contidos nessas leis tem sido complicada por alterações posteriores à legislação de recursos 

naturais e as decisões do governo sobre o uso dos recursos naturais na região Norte 

(WESSENDORF, 2011). 

Em 1990, indígenas ativistas, intelectuais e escritores estabeleceram uma organização 

nacional – a Associação Russa de Povos Indígenas do Norte, da Sibéria e do Extremo Oriente 

(RAIPON). Hoje, a RAIPON representa 41 povos indígenas, dos quais 40 são oficialmente 

reconhecidos, com uma ainda buscando reconhecimento. A missão do RAIPON é proteger os 

seus direitos a nível nacional e internacional (WESSENDORF, 2011). 

A Rússia se absteve de votar na Assembléia Geral das Nações Unidas sobre a adoção 

da Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

Um exemplo de impactos causados pela implantação de empreendimentos lineares no 

país é a construção do gasoduto que liga Yakutia a Khabarovsk e Vladivostok (The East-

Siberia-Pacific gas pipeline). 

Inicialmente o gasoduto seria construído em uma rota paralela à um gasoduto já 

existente, com 4.857 km de comprimento, até que um novo trajeto foi apresentado, 

significando menos custos e menor distância. Entretanto, a rota proposta atravessaria três 

distritos no sul de Sakha (Yakutia), local onde moram mais de 4.000 índios Evenkis 

(WESSENDORF, 2011).  
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A associação que representa os indígenas Evenkis de Yakutia apelou às autoridades 

para mudar a rota do gasoduto. Em uma carta aberta, manifestou preocupação de que “por 

razões de poupança de 49 bilhões de rublos (1,7 bilhões nos EUA) foi proposto para a 

construção do gasoduto em linha reta através dos territórios de uso tradicional natureza do 

povo Evenk (...), [e] através da reserva natural de "Cheroda"”.  

 

Figura 2. Projeto original do gasoduto.
9
 

 Na Rússia, a lei “On guarantees of the rights of indigenous small-numbered peoples”, 

adotada em 1999, declara que os povos indígenas têm o direito de compensação para os 

impactos da utilização dos recursos industrial em terras indígenas e modos de vida. No 

entanto, não existia um mecanismo para cumprir esta disposição. Finalmente, em dezembro 

de 2009, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou uma metodologia para calcular 

as perdas experimentadas por povos indígenas do Norte, na Sibéria e no Extremo Oriente da 

Rússia, devido a atividades econômicas (WESSENDORF, 2011). 

O Ministério declarou posteriormente que a metodologia seria testada em 2010. 

Muitas organizações dos povos indígenas ofereceram-se para se engajar nesse processo e 

propuseram locais industriais em desenvolvimento em seus respectivos territórios para o teste 

                                                 
9
 Fonte: 

<http://pipelinesinternational.com/news/gazprom_welds_sakhalin_khabarovsk_vladivostok_pipeline/012520/> 

Acesso em 22 de março de 2012. 



23 

 

(WESSENDORF, 2011), entretanto não forma encontradas informações sobre a metodologia 

a ser aplicada. 

Na América Latina, apesar do crescimento econômico observado nos últimos anos, 

pouco se avançou na consideração dos povos indígenas. O Relatório Anual ao Conselho de 

Direitos Humanos da ONU analisa a responsabilidade de empreendedores com relação aos 

direitos indígenas. Entretanto diversos povos indígenas vêm sofrendo impactos consecutivos 

graças à implantação de diversos empreendimentos de grande porte (WESSENDORF, 2011).   

No Peru o governo apresentou um projeto de lei ao Congresso destinada a legalizar a 

opção de mover as comunidades quando há um “público ou de interesse primordial” para 

continuar com projetos de desenvolvimento, além da previsão de abolir a exigência de 

avaliações de impacto ambiental. Uma tentativa semelhante foi feita no Panamá, com a 

aprovação de uma lei que aprova a eliminação de avaliações de impactos ambientais para 

grandes projetos de desenvolvimento (WESSENDORF, 2011). 

Diversos outros exemplos podem ser encontrados com relação à falta de informações 

referentes ao levantamento de impactos ambientais de empreendimentos lineares sobre 

populações indígenas, cabendo muitas vezes esse levantamento à fase de avaliação de uma 

nova obra ou contrução. Exemplos de países como Peru e Panamá são procupantes quando se 

pensa na consequência que a falta de previsão legal de levantamento de impactos pode trazer 

para essas populações. 

 

 

Empreendimentos lineares e seus impactos em Terras Indígenas  

Como visto, empreendimentos lineares dizem respeito a uma série de intervenções que 

têm como característica o transporte de materiais e de energia, cortando diferentes 

compartimentos geográficos, o que os torna diferentes de empreendimentos pontuais como 

instalações com um campo de influência bem definido. Os empreendimentos lineares 

conectam dois ou mais pontos e se caracterizam como vias de transporte, seja transporte de 

energia, como as Linhas de Transmissão, seja de transporte de cargas diversas, como 

dutovias, hidrovias, ferrovias e rodovias. 

Em se tratando de Linhas de Transmissão, a expansão do setor elétrico brasileiro ao 

longo dos últimos anos acarretou no aumento da implantação de sistemas de transmissão de 
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energia. De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE 2019), há projeção de 

expansão das linhas de transmissão na Amazônia brasileira, local com maior concentração de 

Terras Indígenas, tanto em números absolutos quanto em área ocupada. 

Somente para a Rede Básica dos Estados do Pará, Amazonas e Amapá, entre 2011 e 

2015 estão previstas as construções de 13 Linhas de Transmissão (MME, 2010: 103), com um 

total de 2.493 km de extensão, conforme listadas a seguir:  

 LT Itacaiúnas – Carajás (108 km); 

 LT Integradora – Xinguara (70 km); 

 LT Tucuruí – Xingu (264 km); 

 LT Xingu – Jurupari (257 km); 

 LT Juruparí – Oriximiná (370 km); 

 LT Oriximiná – Itacoatiara (370 km); 

 LT Itacoatiara – Lechuga (211 km); 

 LT Juruparí – Laranjal do Jari (95 km); 

 LT Laranjal do Jari – Macapá (244 km); 

 LT Tucuruí – Tucuruí Vila (3 km); 

 LT Utinga – Miramar (32 km); 

 LT Itacaiúnas – Colinas (304 km); e 

 LT Itacaiúnas – Integradora (165 km).  

Não há no PDE 2019, entretanto, informações acerca da localização exata por onde 

esses empreendimentos irão passar, nem se haverá interferência em Áreas Indígenas. 

Um levantamento realizado por Koifman (2001), com dados de 1996, mostrou que, à 

época, existiam 19 LTs, planejadas ou realizadas, em Áreas Indígenas nos Estados que 

compõem a Amazônia Legal (Quadro 1). 

Quadro 1. Linhas de Transmissão nos Estados amazônicos e suas interferências em Áreas Indígenas 

Linha de 

Transmissão 
Situação Estado Área Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia População 

Trecho Imperatriz-

Tocantinópolis 
Atravessa a TI TO Apinajé 141.904 Apinayé 1.750* 

Trecho Imperatriz-

Presidente Dutra 
- MA 

Cana Brava 

Guajajara 
137.329 Guajajara 

4.510* 

(2010) 

LT de 230kv Planejada MT Erikpatsa 79.935 Rikbaktsa 
 676* 

(2001) 

Trecho 

Funil/Tocantínia-

Miracema 

Cruza AI com  

extensão de 12 

km 
TO Funil 15.704 Xerénte 348* 

Trecho 

Tocantínia/Rio do 

Sono 

Ampliação 

para 34,5 kV 

Trecho Marabá-

Imperatriz 

25 km 

atravessam a 

TI 

PA Mãe Maria 62.488 Gavião 
670*¹ 

(2010) 
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LT planejada - MT Merure 83.301 Bororo 
524* 

(2004) 

Trecho Paulo 

Afonso-Fortaleza 
9 km de LT AM Pakararu 234.400 Paritintin 290 

LT paralela à estrada 

que dá acesso a 

Formoso do 

Araguaia e Gurupi.  

Encontra-se 

em frente à 

aldeia 

TO 
Parque do 

Araguaia 
1.395.000 

Avá-Canoeiro, 

Javaé, Karajá, 

Tapirapé 

1.048 

LT/CEMAT 

34,5 kV - 

planejada. 

Atravessará AI 

MT Santana 35.471 Bakairi 
183* 

(2003) 

LT/CEMAT 

138 kV - 

planejada. 

Atravessará AI 

MT São Domingos  5.705 Karajá 
164* 

(2011) 

LT/CEMAT 

34,5 kV - 

planejada. 

Atravessará AI 

MT São Marcos 188.478 Xavante 
2.848* 

(2010) 

Duas LTs planejadas 

LTs de 138 kV 

atravessarão a 

AI 

MT Sararé 67.420 Nambikwara 94* (2001) 

LT de 230 kV 

LT 

tangenciando a 

AI 
MT Tadarimana 9.785 Bororo 

245* 

(2004) 

LT de 138 kV 

LT 

atravessando a 

AI em 6 km 

LT de 138 kV 

LT planejada 

atravessará a 

AI 

MT Tapirapé/Karajá 66.166 Tapirapé/Karajá 
512* 

(2011) 

LT de 138 kV  
LT corta 30 

km da AI 
MT Teresa Cristina 35.864 Bororo 

358* 

(2002) 

LT de 34,5 kV  LT corta a AI MT Umutina 28.120 

Kaiabi, Iranxe 

Manoki, 

Nambikwara, 

Paresí, Terena, 

Umutina* 

367* 

(2004) 

LT de 138 kV 

LT planejada 

atravessará a 

AI 

MT 
Vale do 

Guaporé 
242.593 Nambikuara* 

452* 

(2001) 

Fonte: Modificado de Koifman, 2001. *Dados atualizados
10

. 1 – A população da TI Mãe Maria verificada in loco 

pelo estudo que originou esse trabalho totalizou aproximadamente 950 índios nas três aldeias em 2010. 

 

São 17 áreas indígenas em cinco estados afetando uma população de mais de 15.000 

índios e, ainda assim, não foram encontradas informações sobre os impactos ambientais que 

esses empreendimentos causaram ou podem causar sobre essas pessoas. 

Com objetivo de tomar conhecimento acerca da situação da interferência de 

empreendimentos lineares em Terras Indígenas, foi realizado um levantamento, com dados 

                                                 
10

 Dados atualizados com base em <pib.socioambiental.org>. Acesso em 28 de novembro de 2011. 
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disponíveis no site do Instituto Socioambiental, de rodovias, ferrovias, hidrovias, dutovias e 

linhas de transmissão que cortam ou são limítrofes a Terras Indígenas nos estados da 

Amazônia Legal (ver Anexo 1). Na maioria dos casos os empreendimentos lineares que 

afetam Terras Indígenas dizem respeito a rodovias, sejam federais ou estaduais, justamente 

aquele empreendimento linear que traz mais impactos pela sua operação, especialmente pelo 

incremento populacional trazido.  

No levantamento realizado foram selecionadas aquelas TIs cujo território foi 

diretamente afetado pelos empreendimentos lineares, seja cortando a área, seja fazendo limite 

a ela. Há ainda outras tantas TIs localizadas próximas a esses empreendimentos, 

especialmente as rodovias, que não foram levantadas. É importante ressaltar que o 

levantamento realizado e esquematizado no Anexo 1 têm algumas inconsistências.  Elas 

decorrem da verificação, através de ferramentas como Google Earth, de que, nos dados 

levantados, não constam rodovias que, de fato, cortam uma ou outra TI. Por outro lado, em 

alguns momentos rodovias aparecem na listagem como se cortassem ou fossem limítrofes a 

alguma TI, mas, através de imagens de satélite, não foi possível observar tal rodovia. No 

entanto, mesmo com algumas inconsistências, considerou-se válido divulgar essas 

informações por avaliar que essa é uma das primeiras aproximações sobre o tema, dada a falta 

de informações com esse enfoque na literatura. 

Tomando esses dados como base, uma pesquisa foi feita para levantar quais impactos 

ambientais esses empreendimentos causavam sobre as populações indígenas. No entanto essas 

informações não foram encontradas, o que sugere falta de discussão sobre o tema. 

As informações, quando existentes, dizem respeito a impactos sociais como 

epidemias, conflitos e mortes. Não obstante, essas informações são de suma importância e 

mostram quão violentos foram e são os contatos com povos indígenas.  

Como as estradas de ferro já representaram um importante meio de transporte no 

Brasil aparecendo hoje novamente como um modal interessante, vide o número de ferrovias 

planejadas (Figura 3), nesse trabalho é relatada a implantação de duas ferrovias na Amazônia 

e a interface desses empreendimentos com povos indígenas. 
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Figura 3. Mapa de localização das Terras Indígenas afetadas por ferrovias implantadas, em implantação e planejadas. 

Fonte: elaborado por Rafael Nunes para esse trabalho. 
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Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

 A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – EFMM – teve seu projeto realizado no início 

da década de 1880. A ferrovia de 366 km iria se situar no limite dos rios Mamoré e Madeira 

em Rondônia com objetivo de escoar produtos como a borracha (SOUZA, 2002; FERREIRA, 

2005). 

A Estrada de Ferro foi inaugurada em 1912, mas logo entrou em desuso por uma 

conjunção de fatores adversos como a queda do preço internacional da borracha, a construção 

de ferrovias que ligavam a Bolívia ao Pacífico e o escoamento da produção por essa via, 

facilitada pela inauguração do Canal do Panamá em 1915 (GERODETTI & CORNEJO, 

2005). Em 1931 a Brazil Railway, responsável pela operação da ferrovia Madeira-Mamoré, 

entregou ao Governo Federal a responsabilidade sobre a estrada de ferro e em 1972 a estrada 

foi desativada. Nove anos depois, em 1981, o governo do estado de Rondônia deu início ao 

processo de recuperação da Estrada de Ferro para fins turísticos (GERODETTI & CORNEJO, 

2005). 

 Na região onde foi implantada a estrada de ferro Madeira-Mamoré viviam alguns 

povos indígenas como os Karipuna, os Munduruku, os Paritintin, os Kaxarari, os Pakaa-Nova 

e os Guaravo e durante a construção da EFMM, coincidente não por acaso com as frentes de 

extração da borracha, ocorreram constantes choques entre índios, seringueiros e trabalhadores 

da rodovia (FERREIRA, 2005). 

Um relato de 1887, narrado por Júlio Pinkas
11

 e reproduzido por Ferreira (2005: 241), 

conta que os Karipuna pareciam ter o costume de “abandonarem seus doentes ao acaso, sob o 

pretexto de se acharem debaixo da dominação de algum espírito mau, que se apodera também 

daqueles que dos doentes se aproximam”. 

Em dezembro de 1912 dois ataques de índios aos trabalhadores da estrada foram 

registrados no km 320, resultando em um morto e um ferido, ambos a flechadas. Nos anos 

que se seguiram, o ambiente de apreensão com outras etnias continuaram e, ainda hoje os 

Pacaas-Nova constituem motivo de preocupação em Rondônia (FERREIRA, 2005). 

 Junto com a construção da ferrovia surgiu a ideia de ligar, por telégrafo, a estrada de 

ferro à Capital da República à época, o Rio de Janeiro. Como a Capital já estava ligada a 

Cuiabá, bastaria implantar os telégrafos da capital de Mato Grosso a Santo Antônio, em 

                                                 
11

 Engenheiro que esteve no rio Madeira entre 1883 e 1884 com objetivo de fazer o primeiro projeto da estrada 

de ferro em missão oficial do governo brasileiro (FERREIRA, 2005). 
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Rondônia, local inicial da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. O trabalho se 

iniciou em 1907 a cargo da Comissão Rondon. A expedição foi dividida em três etapas: a 

Expedição de 1907, que fez o trajeto entre Cuiabá e o rio Juruena, foi atacada pelos índios 

Nambikwara, não sendo registrados feridos; a Expedição de 1908, que partiu do rio Juruena e 

chegou à serra do Norte, também foi atacada pelos Nambikwara; e a expedição de 1909 foi 

dividida em duas: a Turma do Norte e a Turma do Sul. A primeira partiu de Santo Antônio até 

a cabaceira do rio Jaciparaná. A segunda partiu da serra do Norte até a cabaceira do rio 

Jaciparaná, encontrando a Turma do Norte. Esta última sofreu ataques de índios Karitiana, 

restando morto um expedicionário e outros dois feridos. A Turma do Sul também sofreu 

ataques com um expedicionário flechado no peito (FERRIRA, 2005: 249). 

 Em 1900 os Karitiana eram considerados índios isolados, mas já em 1957 foram 

considerados extintos. Em 2005 eram 320 Karitiana vivendo na Terra Indígena homônima
12

. 

Os Nambikwara passaram de isolados, em 1900, a índios em contato intermitente em 1957 

(RIBEIRO, 1996). Por isolados entendem-se grupos indígenas que viviam em zonas “não 

alcançadas pela sociedade brasileira” tendo experimentado “contatos acidentais e raros” com 

a sociedade nacional. Já a expressão contatos intermitentes refere-se aos grupos indígenas que 

viviam em regiões que “começavam a ser exploradas pelas frentes de expansão da sociedade 

brasileira”. Como extintos caracterizam-se os grupos que desapareceram como “grupos tribais 

diferenciados” da população brasileira (RIBEIRO, 1996: 259-266). 

 

Figura 4. Índio da etnia Karipuna e o engenheiro Rudolf Oscar Kesselring no local da ferrovia Madeira-

Mamoré
13

. 

                                                 
12

 Fonte: <www.socioambiental.org>. Acesso em 12 de dezembro de 2011. 
13

 Recorte de tela efetuado a partir do livro de Gerodetti & Cornejo (2005), disponível no Google Books. 

Disponível em <http://books.google.com.br/books?id=j_T1noNaMC4C&pg=PA255&dq=madeira-

mamor%C3%A9&hl=pt-BR&ei=Cnl6ToCALcfm0QH1x5W1Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum= 
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Estrada de Ferro Tocantins 

 

 

Figura 5. Localização da Estrada de Ferro Tocantins e os povos indígenas do entorno - Pará
14

. 

 

A construção da Estrada de Ferro Tocantins, de 117 km (LARAIA; MATTA 1978), 

afetou diretamente dois grupos Tupi da região: os Akuáwa-Asurini e os Parakanã. As 

“chacinas organizadas por funcionários da Estrada de Ferro” (RIBEIRO, 1996: 208) afetaram 

principalmente os Akuáwa-Asurini (FAUSTO, 2001).  

A construção da Estrada foi, segundo palavras de Laraia e Matta (1967: 35 apud 

RIBEIRO, 1996: 208), “desastroso para os Akuáwa-Asurini” que tiveram sua população 

reduzida para 34 índios, residentes no posto indígena, dez “dispersos entre os civilizados” e 

catorze índios na mata.  

A partir de 1920, entre os quilômetros 60 e 70 da Estrada de Ferro Tocantins, os 

Parakanã começaram a ser notados fazendo saques pacificamente (LARAIA; MATTA, 1978). 

                                                                                                                                                         
10&ved=0CF0Q6AEwCQ#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 21 de setembro de 2011. 
14

 (Recorte de tela) Fausto (2001), disponível no Google Books. Disponível em: < 

http://books.google.com.br/books?id=BseZ1PyoRX4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>Acesso em 

23 de agosto de 2011. 
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Fausto (2001) relata que os ataques também vinham das comunidades indígenas aos 

trabalhadores e moradores ao longo da ferrovia. Mas havia uma diferença comportamental 

entre os dois grupos Tupi: enquanto os Parakanã procuravam obter mercadorias 

pacificamente, pagando-os com produtos da mata, os Asurini “saqueavam e matavam os 

donos das mercadorias” (FAUSTO, 2001: 69).  

Pelos conflitos intensos com os índios, o SPI (Serviço de Proteção aos Índios) foi 

chamado a instalar o Posto de Pacificação do Tocantins
15

 no km 67 da ferrovia, margem 

esquerda do rio Pucuruí (Ibid., p. 69). Os Parakanã frequentaram o referido Posto em busca de 

presentes até 1938, quando desapareceram sem motivo aparente, e depois novamente a partir 

de 1953, dessa vez sem a presença de mulheres e crianças (LARAIA; MATTA, 1978). Nove 

anos depois, em 17 de novembro de 1962, 15 homens, uma mulher e uma criança se dirigiram 

ao Posto com vistas a expor sua insatisfação com a crescente presença de não-índios em seu 

território (Ibid., p. 68). 

Em 1928 Amynthas de Lemos, diretor da estrada de ferro, organiza um ataque a um 

acampamento de caça, com a participação de 40 homens armados, que resulta na morte de 8 

adultos Akuáwa-Asurini. Nesse episódio duas crianças foram “levadas de presente ao Dr. 

Amynthas”, mortas no caminho por um sujeito conhecido como “Pá virada”, pois se debatiam 

muito (SPI, 1930 apud LARAIA; MATTA, 1978: 68). A partir de então os ataques dos 

Akuáwa-Asurini foram intensificados (LARAIA; MATTA, 1978) e, em 1930, o SPI registrou 

a morte de um menino e uma mulher no km 40 pelos Akuáwa-Asurini, o que motivou uma 

expedição “punitiva organizada” (FAUSTO, 2001: 69), patrocinada por Amynthas de Lemos. 

O grupo era composto por cerca de trinta lavradores locais, dois soldados e pelo prefeito de 

polícia local. Alcançando um grupamento Asurini, o grupo assassinou vários indígenas, 

incluindo mulheres e crianças (Ibid., p. 70). 

 Ao SPI nada sobrou fazer já que o diretor da Estrada de Ferro afirmava ter o apoio do 

Governo do Estado para “fazer o que quiser em Alcobaça
16

”. O diretor disse ainda que 

esperava “soldados e munições para fazer nova expedição” (SPI, 1930b apud FAUSTO, 2001: 

70). Sobre o resultado dessa expedição, o prefeito de polícia local, Manoel Francisco, afirmou 

ao encarregado do posto de pacificação nunca ter visto “tanta barbaridade” (SPI, 1930a apud 

FAUSTO, 2001: 70). 

                                                 
15

 Laraia e Matta se referem ao posto como “Posto de Atração Indígena Pucuruí” (LARAIA; MATTA, 1978: 

68). 
16

 Atualmente Tucuruí. 
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 Três anos depois, em 1933, nova expedição contra os Asurini foi realizada, dessa vez, 

policiais e civis estavam armados com rifles calibre 44 e fuzis mauser. Não houve relatos de 

mortes provavelmente para não suscitar ações em represália do SPI, como acontecera três 

anos antes (FAUSTO, 2001). No entanto o desaparelhamento e a falta de recursos do SPI 

fizeram minar as ações do órgão que deveria proteger as comunidades indígenas.  

 Em 1937 foi criado o subposto Caripé, no km 11 da Estrada de Ferro Tocantins para 

atração e pacificação dos Asurini, que entraram em contato pacífico com os funcionários do 

subposto, mas foram atacados por trabalhadores da ferrovia (FAUSTO, 2001). Como 

represália os Akuáwa-Asurini matam duas pessoas e ferem uma após a invasão de um 

barracão (ARNAUD, 1961 apud LARAIA; MATTA, 1978). 

 No mesmo ano, no Posto do Pucuruí (km 67), a decadência era latente e a Inspetoria 

Regional do Pará (IR-2) estava focada na pacificação dos Gavião, na margem direita do rio 

Tocantins, criando com esse fim o Posto Indígena Marabá (SPI, 1939 apud FAUSTO, 2001). 

 Os conflitos com os Asurini continuaram até que, em 1945, Carlos Teles, diretor e 

delegado de polícia, organizou expedição contra os índios, armado com fuzis, bomba de gás e 

granadas de mão com o argumento de acabar com os índios antes que esses acabassem com a 

civilização (FAUSTO, 2001). Os índios não foram encontrados e um inquérito foi aberto 

contra o engenheiro (LARAIA; MATTA, 1978). 

 Três anos depois, os Akuáwa-Asurini foram atacados com armas e perseguidos 

durante dois dias no local conhecido como Cachoeira de Itaboca. Em 1949 os índios mataram 

uma mulher no quilômetro 52, um trabalhador no quilômetro 18 e atacaram o barracão do SPI 

no quilômetro 67, restando um funcionário ferido (LARAIA; MATTA, 1978). No mesmo ano 

os funcionários da Estrada de Ferro Tocantins trabalhavam protegidos por guardas armados 

até que, na madrugada de 18 de junho, o prefeito e seus auxiliares avisaram de casa em casa 

que “os índios estavam atacando” e que, por esse motivo estavam “oferecendo transporte para 

uma ilha fronteira” (LARAIA; MATTA, 1978: 69). O episódio causou pânico na população 

de Tucuruí que espalhou notícias desencontradas, como o aparecimento de índios “acocorados 

atrás das casas, junto à igreja” e de uma flecha que teria sido jogada pelos Akuáwa-Asurini, 

que mais tarde revelou-se ser uma flecha antiga (LARAIA; MATTA, 1978: 69-70). Segundo 

os autores, o SPI fez uma vistoria na cidade nos dias seguintes e não encontraram nenhum 

vestígio de índios. 
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 Segundo Laraia e Matta (1978), após a fixação de 190 índios no Posto de Atração 

Indígena Trocará, em 1953, 50 deles foram vítimas fatais de gripe ou disenteria, mais do que 

nos anos de conflito. Com as mortes, a maioria dos índios retornou às matas. 

 

Rodovias e os impactos ambientais em Terras Indígenas na Amazônia 

As rodovias são, como visto, entre os empreendimentos lineares, aqueles que afetam 

diretamente um maior número de TIs e será sobre elas que este trabalho se concentrará. Suas 

vantagens em relação ao modal ferroviário incluem “menores custos fixos, flexibilidade em 

relação às origens e destinos das cargas”, “operações de carga e descarga mais simplificadas, 

menor necessidade de mão-de-obra com níveis de remuneração menores e atendimento porta 

a porta” (FOGLIATTI et al., 2004: 64). 

É pela abrangência da área de influência de uma rodovia que sua localização “constitui 

a decisão mais crítica, enquanto a sua construção determinará, principalmente, o tipo e a 

magnitude dos impactos ambientais e sociais que a mesma causará” (MORENO, 2000 apud 

COSTA, 2010: 42). 

As rodovias, por exemplo, causam não só o impacto direto da sua implantação, mas 

também aumento populacional e desmatamentos secundários. Segundo Laurance (1998, apud 

LAURANCE et al., 2009), uma rodovia como a Belém-Brasília, de aproximadamente 2.000 

km, tinha desenvolvido, à época do estudo, uma faixa de 400km de largura de destruição 

florestal e estradas vicinais. 

A chegada de uma rodovia pode ser o precursor da intensificação de atividades 

econômicas, como agricultura, pecuária, atividades de mineração, obras de geração de 

energia, bem como de contrabando de madeira, especulação imobiliária e impactos sobre a 

população local (LONDON; KELLY, 2007; LEONEL et al., 2008). Uma rodovia torna-se o 

eixo principal de estradas secundárias, ramais, picadões, na configuração conhecida como 

espinha de peixe (LEONEL et al., 2008). Em uma entrevista realizada com o professor da 

Universidade Federal do Acre, Irving Foster Brown, ficou clara a preocupação com a 

instalação de uma rodovia no estado, a estrada Interoceânica: 

‘A estrada está chegando’ [...]. ‘E não estamos prontos. Estamos lutando contra o 

tempo para preparar as pessoas. Nós estamos tentando forjar alianças para ajudar o 
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desenvolvimento da área e, ao mesmo tempo, preservar a terra e a água de que as 

pessoas precisam para sobreviver’.
17

 

(LONDON; KELLY, 2007: 180). 

Em outra entrevista, realizada em dezembro de 1980 com Carlos Marx, que trabalhava 

com mapeamento por satélite, London e Kelly (2007: 138) ouviram que “a maior parte da 

floresta deve durar para sempre” e que a “inacessibilidade da selva seria sua própria 

salvação”, usando como referência a parte central do Estado do Amazonas.  

Segundo Carneiro Filho e Souza (2009) muitas estradas ilegais avançam sobre Terras 

Indígenas, especialmente nos estados de Rondônia e Roraima, além do oeste de Mato Grosso. 

No centro-sul do Pará as estradas informais já estariam ultrapassando a malha viária local 

(JÚNIOR et al., 2004 apud CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009). 

A abertura e a operação de rodovias na Amazônia vêm afetando muitas populações 

indígenas (CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009) como os Waimiri-Atroari, os Yanomami, os 

Arara, os Parakanã, os Cinta Larga, os Nambikwara, entre outros, afetados “inclusive por 

expedições de extermínio com participação do poder público” (HECK; LOEBENS; 

CARVALHO, 2005: 239), consequência das frentes de expansão e frentes de contato durante 

as obras de abertura de rodovias como a Transamazônica, Perimetral Norte, a Belém-Brasília, 

a BR-364, a BR-163 (HECK; LOEBENS; CARVALHO, 2005; FAUSTO, 2001; VELHO, 

1976). 

Seguem alguns exemplos. Nas margens do rio Peixoto, norte de Mato Grosso, a 

rodovia Cuiabá-Santarém (BR-163) facilitou o contato dos Kareen-Akarore com não-índios 

em 1973. Nesse ano eram 350 pessoas e, dois anos depois, em janeiro de 1975, restaram 79 

índios, todos com visíveis sinais de tuberculose (MARTINS, 1997 apud PICOLI, 2006). A 

pavimentação da BR-163 pode afetar 37 etnias diferentes, o que representaria mais de 32 mil 

índios. Antes disso, durante sua abertura na década de 1970, os índios Panará, que viviam no 

norte de Mato Grosso, quase foram extintos, consequência de doenças e conflitos (GRUPO 

DE TRABALHO INTERMINISTERIAL, 2006 apud CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009). 

A pavimentação da rodovia BR-319, construída em 1973 com 887 km ligando Manaus 

a Porto Velho, pode afetar até 50 TIs, se levar em consideração a interligação com outras 

estradas, sem contar 11 TIs a serem identificadas e quatro povos isolados (IDESAN et al., 

2009 apud CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009). 
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 Não há informações sobre a data da entrevista. 
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A pavimentação da BR-156, no Amapá, preocupa povos das etnias Karipuna, Galibi 

Marworno, Palikur e Galibi habitantes das TIs Uaçá, Galibi e Juminá. Essas comunidades 

indígenas se mobilizaram e exigem que sejam ouvidas pelo governo sobre as obras de 

pavimentação. Entre outros, exigem que a floresta seja preservada dos dois lados da estrada, 

que os acampamentos sejam desativados após as obras a fim de evitar o surgimento de vilas 

próximas aos limites das TIs e a participação dos indígenas no levantamento das árvores que 

serão cortadas em consequência da ampliação da rodovia (IBAMA, 2004 apud CARVALHO, 

[2005?]). 

Existem também casos em que o nome de terras indígenas incorporaram a 

quilometragem da estrada que corta o território, como na TI Juruna do Km 17 (PA) e na TI 

Apurinã Km 124 BR-317 (AM). Há ainda casos em que aldeias também podem ser referidas 

com a quilometragem da rodivia, como no caso das aldeias Parkatejê e Kyikatêjê da TI Mãe 

Maria, conhecidas como aldeia do (km) 30 e do (km) 25. 

O mapa abaixo ajuda a visualizar as Terras Indígenas que são cortadas ou limítrofes a 

rodovias. Entre rodovias planejadas e em operação, são mais de 100 as TIs afetadas, o que 

mostra o grande poder de impacto que esses empreendimentos podem causar em toda a 

Amazônia Legal brasileira. A Título de exemplo, são observados, inicialmente, os casos da 

BR-174 e da BR-317 e suas interferências em populações indígenas na Amazônia e, a partir 

do Capitulo 2, começamos a nos aproximar do estudo de caso da BR-230. 
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Figura 6. Mapa de localização das Terras Indígenas afetadas por rodovias implantadas, em implantação e planejadas.  

Fonte: elaborado por Rafael Nunes para esse trabalho.
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Rodovia BR-174 

 A rodovia BR-174 liga Cáceres, em Mato Grosso, à fronteira com a Venezuela em 

Roraima, totalizando aproximadamente 3.220 quilômetros de extensão
18

. Na Venezuela a 

rodovia, toda pavimentada, passa a ser chamada de Carretera Panamericana e segue até 

Caracas.  

No Estado de Roraima a rodovia está 100% pavimentada de acordo com dados 

disponibilizados no site do Ministério dos Transportes. Nos outros estados por que passa 

(MT, RO, e AM), a rodovia está em diferentes estágios de implantação, sendo que alguns 

trechos estão ainda em fase de planejamento (Figura 7). 

A construção da rodovia trouxe grande crescimento populacional e desenvolvimento 

econômico, junto com a implantação de programas de infraestrutura como o Projeto Calha 

Norte, a partir de 1985, com o objetivo de proteger a fronteira e reforçar a soberania nacional 

na região (OLIVEIRA, 1990 apud BAINES, 2004) e projetos previstos no Plano de 

Aceleração do Crescimento (CASTRO; MARIN, 2011). 

A rodovia cruza 14 áreas indígenas e acompanhando seu traçado está a LT Guri, que 

liga a subestação Guri na região de Macágua na Venezuela, a Boa Vista, no Brasil, com um 

total de 780 quilômetros de extensão, 220 desses no Brasil (BRITO, 2004). 

A construção da BR-174 começou em 1970 (OLIVEIRA, 2007) com duração de sete 

anos (BAINES, 2004). Mas foi entre 1968 e 1971 que o confronto com os índios Waimiri-

Atroari se deu de forma violenta, culminando com a morte de aproximadamente dois mil 

índios (HECK; LOEBENS; CARVALHO, 2005). 

 A construção da BR-174 cortou uma área tradicionalmente utilizada pelos índios da 

etnia Waimiri-Atroari no sul do estado de Roraima e norte do estado do Amazonas. Os 

responsáveis pelas obras de implantação da estrada foram os Batalhões de Engenharia e 

Construção do Exército Brasileiro (BEC) sediados em Manaus e em Boa Vista (OLIVEIRA, 

2007). Os conflitos estabelecidos pela abertura da rodovia envolveram os Waimiri-Atroari, os 

militares, os funcionários da Funai e demais trabalhadores das obras (OLIVEIRA, 2007). 
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 Fonte: <http://www2.transportes.gov.br/Site%20BIT/02.1-Top%20Rodovi%C3%A1rio/03-

Loc%20Rodo/localiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20rodovias/br-174/gbr-174.htm> Acesso em 30 de 

novembro de 2011. 
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Figura 7. Mapa da rodovia BR-174
19

. 

 Com a finalização da construção, um monumento foi erguido na linha do equador com 

os dizeres “Em homenagem àqueles que deram suas vidas pacificando os índios Waimiri-

Atroari. Não morreram em vão. Abril de 1977” (SOUZA, 1977 apud OLIVEIRA, 2007), 

mostrando a forma com que as populações indígenas eram vistas à época.  

Além da TI Waimiri-Atroari, outras TIs também sofreram os impactos da construção 

da BR-174. A rodovia corta o território dos índios Makuxi, Taurepang e Wapixana, na TI São 

Marcos que tem como limite norte a fronteira com a Venezuela, local naturalmente propício a 
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 Fonte: <http://www2.transportes.gov.br/Site%20BIT/02.1-Top%20Rodovi%C3%A1rio/03-

Loc%20Rodo/localiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20rodovias/174.htm> Acesso em 30 de novembro de 2011. 
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conflitos, por se tratar, a fronteira, de um local de conquistas e encontros (PORTILLO, 1995 

apud CASTRO; MARIN, 2011). A região é palco de controle militar com enfoque na 

segurança nacional e estão estabelecidas ali cidades como Pacaraima, inserida no interior da 

TI São Marcos, que tem relações comerciais com a Venezuela, por exemplo, através da cidade 

de Santa Helena de Uairén (RODRIGUES, 2006 apud CASTRO; MARIN, 2011; CASTRO; 

MARIN, 2011). 

Nessa região de fronteira houve, em 2004, registro de que a Rodovia BR-174 fazia 

parte da rota do tráfico de combustível com envolvimento, estimado pelos índios da região, de 

aproximadamente mil veículos (BRASIL, 2004). O esquema de contrabando envolveu 

indígenas da TI São Marcos, que recebiam entre R$5,00 e R$10,00 para estocar o combustível 

vindo da Venezuela (BRASIL, 2004). 

 

Rodovia BR-317 

 Há registros históricos, datados de 1853, de que os povos indígenas Apurinã, 

Jamamadi e Jaminawá sempre estiveram presentes na região do rio Purus até que, em 3 de 

fevereiro de 1878, uma expedição chefiada pelo Comendador João Gabriel de Carvalho e 

Melo chegou à região para desbravar a área (IBGE Cidades
20

; CONTECTNICA, [200-]). 

Quase oitenta anos depois, iniciada em 1956 como caminho para seringueiros, a 

rodovia BR-317/AM liga hoje o município de Assis Brasil, no Acre, ao município de Boca do 

Acre, no Amazonas.  

 Em março de 1980 quatro índios Apurinã foram a Brasília reivindicar à Funai a 

expulsão de colonos e do fazendeiro paulista João Sorbille de suas terras. A acusação era que 

o fazendeiro loteou parte do território Apurinã e vendeu a colonos paraenses. Os índios 

afirmaram que havia presença de colonos armados pelo fazendeiro paulista e denunciaram a 

pressão de funcionários da Funai para que não reivindicassem a terra grilada (CEDI, 1980). 

Do total de 931,7 km, a rodovia BR-317 terá 110,7 km pavimentados no estado do 

Amazonas sendo que 22,5 estão inseridos diretamente em terras Indígenas: 5 km na TI Boca 

do Acre e 17,5 km na TI Apurinã km 124 BR-317, além de influenciar uma terceira TI, 

Camicuã, localizada a 2 km do início da rodovia, no município de Boca do Acre/AM 

(CONTECNICA, [200-]). 

                                                 
20

 Fonte: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em 02 de dezembro de 2011. 
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O EIA/RIMA elaborado por ocasião do licenciamento da pavimentação do trecho da 

rodovia no Estado do Amazonas, mostrou que alguns dos impactos da pavimentação para os 

povos indígenas das duas TIs diretamente afetadas serão 

aumento  do  fluxo  migratório  para  a  região, aumento da demanda por recursos 

naturais na região; intensificação do tráfego de veículos  automotores  próximos  às  

terras  indígenas  e  no  seu  interior  devido  à facilidade  de  acessibilidade  que  a  

rodovia  promoverá;  e  intensificação  da acessibilidade no interior das terras 

indígenas por madeireiros, garimpeiros, posseiros e fazendeiros (CONTECNICA, 

[200-]). 

 Nesse primeiro capítulo foi possível observar como empreendimentos lineares causam 

impactos sociais sobre populações indígenas. No entanto, informações referentes a impactos 

ambientais são escassos. Exemplos da interferência que rodovias, ferrovias e linhas de 

transmissão causam em Terras Indígenas foram citados e quatro empreendimentos lineares 

foram usados para mostrar impactos sociais causados com sua implantação e operação. 

Informações referentes a impactos de hidrovias e dutovias sobre populações indígenas não 

foram encontradas mostrando que há espaço para o desenvolvimento do tema.  
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2. O caso da BR-230: uma breve discussão sobre sua abertura 

 Nesse capítulo a abertura da rodovia é relatada com um breve histórico sobre os 

motivos de sua implantação. A implantação e a atual operação da BR-230 cortando o 

território amazônico certamente afetou e continua a atingir diversas etnias, mas as 

informações referentes a esses conflitos são escassas e são tratados aqui apenas alguns casos. 

 

Abertura da rodovia Transamazônica: um breve histórico 

Segundo Ribeiro (1996: 35) “o delta do Amazonas constitui uma das áreas de mais 

antiga ocupação europeia no Brasil”, com presença de portugueses, franceses, ingleses e 

holandeses disputando seu domínio nos primeiros anos do século XVII. A ocupação do 

interior da Amazônia se deveu inicialmente à necessidade de busca por produtos florestais, 

base da indústria extrativista que se formaria na região, através de seus rios, furos, lagos e 

canais e com base em mão-de-obra indígena (RIBEIRO, 1996). 

Em 1647, 120 portugueses e cerca de 1.200 índios tupi partiram de São Paulo, com a 

bandeira de Antônio Raposo Tavares, com objetivo de “devassar, reconhecer e ampliar” os 

domínios da Coroa de Portugal na América. Chegaram a Belém, através do Rio Amazonas, 

três anos depois da partida tendo passado por locais como Paraná, Mato Grosso do Sul, 

Bolívia e Rondônia (através dos rios Mamoré e Madeira). Foi, a bandeira de Antônio Raposo, 

o primeiro grupo de portugueses a tomar conhecimento das cachoeiras do Rio Madeira 

(FERREIRA, 2005: 23). 

No final do século XIX a Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas foi formada 

para integrar regiões pouco povoadas entre Mato Grosso e Amazonas ao circuito telegráfico 

brasileiro. Inicialmente sob a direção do general Gomes Carneiro e posteriormente sob a 

direção de Cândido Mariano da Silva Rondon, a Comissão cruzaria com diversas etnias 

indígenas, como os Bororo de Garças, os Terena, os Kadiwéu, os Kaiwá, entre outros 

(RIBEIRO, 1996). 

No mesmo período a extração da Seringueira (Hevea brasiliensis) se intensificava com 

vistas à exportação para Europa e Estados Unidos. O apogeu da extração do látex se deu 

principalmente no Pará, nos municípios de Altamira e Marabá, motivando as primeiras 

ocupações exógenas da Amazônia. A comercialização se concentrava ao longo dos rios e nas 

cidades com alguma importância regional. A economia baseada na borracha estimulou a 
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produção de uma estrutura espacial, articulando os locais de produção com os centros 

exportadores de Belém. Essa etapa de prosperidade econômica vai de 1853 a 1911 (OIKOS 

PESQUISA APLICADA LTDA/ MAIA MELO ENGENHARIA LTDA, [2002?b]
21

). 

Entre as décadas de 1930 e 1960 foi feito um planejamento de ocupação da Amazônia. 

Um planejamento que permaneceu mais no campo teórico do que prático. Com a ideia de 

“unificar o mercado nacional”, impulsionado pelo crescente processo de industrialização, foi 

dado início ao processo de abertura da região amazônica (BECKER, 2001: 136). 

No período pós-1964, foram tomadas as primeiras medidas políticas com o intuito de 

ocupar a Amazônia de forma efetiva. A “Operação Amazônia”, lançada em 1968 e a criação 

do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e da SUDAM 

(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) são exemplos do novo quadro 

institucional da região (OIKOS/MAIA, [2002?b]). 

Para tornar efetiva a ocupação na região amazônica, o governo deu incentivo aos 

colonos através da criação de programas e projetos, como o Programa de Integração Nacional 

(PIN) do qual fazia parte o Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo à Agricultura do 

Norte (Proterra); o Programa Integrado de Colonização (PIC); crédito agrícola subsidiado e 

subsídios fiscais; além da abertura da Transamazônica e do estabelecimento de outras 

estruturas de apoio (OIKOS/MAIA, [2002?b]). 

Segundo Martine (1982: 53) “ao propor a ocupação da Amazônia como resposta à 

seca nordestina de 1970, o Programa de Integração Nacional (PIN) reiterava e formalizava a 

tradicional solução brasileira às tensões sociais no campo: a expansão de fronteira agrícola”. 

O PIN tinha o objetivo de financiar a construção de infraestrutura nas áreas de atuação da 

SUDAM e da SUDENE, além de promover a rápida integração do Nordeste e da Amazônia à 

economia e à estrutura espacial nacional. Especificamente, o PIN tinha a finalidade de ocupar 

as margens da rodovia Transamazônica (OIKOS/MAIA, [2002?a]).  

Com um discurso proferido em Recife em 6 de junho de 1970, dez dias antes da 

assinatura do Decreto-lei nº 1.106 que criaria o Programa de Integração Nacional, o 

Presidente Médici afirma que decidiu “fortalecer a agricultura nordestina, para torná-la 

resistente às secas, empenhando recursos substanciais, até de origem externa, em programas 

de irrigação em áreas selecionadas” (GOMES, 1972: 21). 
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 Doravante referenciada como (OIKOS/MAIA, [2002?b]). 
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O espírito de integração e ocupação do “vazio demográfico” cunhado pelo governo 

militar norteou a construção de grandes estradas na Amazônia principalmente durante a 

década de 1970, como a construção da Transamazônica (BR-230), a Cuiabá-Santarém (BR-

163), a Manaus-PortoVelho (BR-364) e a Perimetral Norte (BR-210) (CASTRO, 2007). A 

construção dessas rodovias veio no rastro de programas de ocupação da Amazônia, como o 

Programa Rondon, o PIN e o Polamazônia. 

Como coloca Velho (2009: 87) é uma meia-verdade afirmar que o início do 

“soerguimento amazônico da Amazônia” se deu por conta da construção da rodovia Belém-

Brasília (BR-010), dos incentivos fiscais e da criação da SUDAM (Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia), no entanto muito da modificação e dos impactos sentidos 

pelas comunidades indígenas da Amazônia se iniciou através dessa ocupação do Estado 

naquela região durante a década de 1970. 

 

Figura 8. A Rodovia Transamazônica em toda a sua extensão
22

. 

 

O Decreto-Lei nº 1.164/71 passou ao INCRA a posse de todas as terras devolutas 

localizadas na faixa de 100 km de cada lado das rodovias federais. No trecho entre Marabá, 

próximo ao rio Tocantins, leste do estado do Pará, e Itaituba, no rio Tapajós, oeste do Pará, o 

INCRA distribuiu lotes com média de 100 hectares para cada colono (GOMES, 1972).  

                                                 
22

 Fonte: <http://www2.transportes.gov.br/Site%20BIT/02.1-Top%20Rodovi%C3%A1rio/03-

Loc%20Rodo/localiza%C3%A7%C3%A3o%20das%20rodovias/230.htm> Acesso em 30 de novembro de 2011. 
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Visando estimular a ocupação no entorno da Transamazônica (BR-230), em 1971 

foram iniciadas as desapropriações (64.000 km
2
 no total) ao longo da rodovia, entre Altamira 

e Itaituba, através de decreto governamental. O Decreto 1.164/71 desapropriou as terras na 

faixa de 100 km de cada lado das rodovias já implementadas, em construção, ou projetadas, 

integrantes do Plano Rodoviário Nacional e do Fundo de Integração Nacional, entre elas, a 

Transamazônica (GOMES, 1972).  

A construção da rodovia se deu entre os anos de 1970 e 1972 e, com o incentivo 

governamental, a ocupação ao longo da BR-230 se deu de forma bastante peculiar, com a 

implantação de um modelo fundiário pré-estabelecido. 

Afirma Vicentini (2004) que a ideia inicial de ocupação da Amazônia se dava pela 

ocupação fronteiriça, através do controle dos limites do Estado e de áreas de segurança 

nacional. A partir daí, evoluiu-se para a ideia de “ocupação do vazio demográfico” que 

contava com contingentes populacionais do nordeste.  

O processo de intervenção no processo de colonização pelo INCRA se deu em três 

momentos distintos: a intensificação da colonização oficial até 1979 (colonização como forma 

de ocupação da terra e de acumulação primitiva em primeiro momento e política de 

regularização fundiária e de venda de terras devolutas em segundo); sua colocação em 

segundo plano; e abandono posterior da política (entre 1979 e 1983). (VICENTINI, 2004; 

MUELLER, 1987). 

Ao longo da Transamazônica, o sistema elaborado para a colonização era composto 

por três núcleos com diferentes funções e complementares entre si: rurópolis, agrópolis e 

agrovilas. 

As agrovilas eram as unidades urbanas de menor área, formadas por 48 ou 64 casas em 

lotes de 25 por 120 metros, financiadas em 23 anos. Cada agrovila tem até 5 km de distância 

entre suas extremidades, de forma que essa é a distância máxima que o colono deve percorrer 

para chegar às terras a serem cultivadas. As agrovilas foram equipadas com um centro 

administrativo, escola de primeiro grau, templo ecumênico, posto médico, farmácia, pequeno 

comércio e tinham como chefe um técnico rural contratado pelo INCRA (GOMES, 1972).  



45 

 

 

Figura 9. Detalhe de uma agrovila: as casas dos colonos.  

Fonte: Gomes, 1972. 

 

Figura 10. Imagem de uma agrovila. No alto, a Transamazônica. 

Fonte: Gomes, 1972. 

 

As agrópolis foram pensadas para ser um pequeno centro urbano agroindustrial e 

administrativo com o objetivo de apoiar a integração social no meio rural. Integrava um 



46 

 

conjunto de cerca de 20 agrovilas. Deveria ser instalada a cada 140 km (VICENTINI, 2004). 

Com moradia para técnicos, colonos, posto médico, serviços bancários, correios, escolas de 2º 

grau, serviços de telefonia, um centro administrativo mais amplo, entre outros, a agrópolis 

complementava as demandas das agrovilas. 

A rurópolis integrava, ainda, esses espaços, aproximando os colonos do mercado 

produtor de consumo, bem como das representações do poder público. 

Das agrovilas planejadas entre Altamira e Itaituba, 27 foram de fato implementadas. 

Duas agrópolis foram implementadas, nesse mesmo trecho, no entanto, nenhuma das duas 

com sucesso. Entre Altamira e Itaituba foi implementada somente uma rurópolis, que 

funcionou a contento por localizar-se no cruzamento da Transamazônica com a Cuiabá-

Santarém (BR-163), dando origem à cidade de Rurópolis.  

Martine (1982) afirma que o processo de colonização amazônica foi considerado um 

fracasso dado que, por exemplo, o número de famílias assentadas pelo PIN foi muito inferior 

às metas estabelecidas. Em meados de 1974, data em que o projeto foi abandonado segundo 

Martine (1982), apenas 6 a 7 mil famílias haviam sido assentadas nos três projetos 

implantados em Marabá, Altamira e Itaituba. 

O posterior abandono do processo de ocupação deu origem à ocupação espontânea, 

extrapolando a ocupação para outras terras e ampliando a área do projeto de colonização. 

Iniciou-se a concentração de terras com a expulsão/expropriação de colonos assentados ao 

longo dos anos 1970. As terras que haviam sido cedidas ou ofertadas a preços baixos para os 

colonos, foram adquiridas para fins especulativos por excedentes de recursos provenientes de 

indústrias do sul do país. As consequências das políticas públicas que permitiram a integração 

da fronteira amazônica, não propiciaram nenhum processo de beneficiamento da matéria-

prima ou da produção da região. Ao contrário, o interesse limitou-se à concentração em torno 

da terra, bem como a extração de madeira e minérios.  

O esforço de colonização do interior da Amazônia começou a atrair uma mão-de-obra 

excedente e sem condições de enquadramento nos parâmetros oficiais de colonização. Dessa 

forma, a partir de 1975, o INCRA paralisou a transferência de colonos para o Pará e tentou 

reverter a tendência de migração (VICENTINI, 2004). 

Ao longo da década de 1980 o estado foi de abandono da região, sinalizado pelo fim 

dos subsídios governamentais, diminuindo a ocupação da área. Isso não significou o total 
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abandono. As atividades agropecuárias, assim como o processo de valorização da terra, 

continuaram a acontecer na região. 

 

A abertura da BR-230 e sua interferência sobre povos indígenas 

A abertura da rodovia federal BR-230 na década de 1970 afetou cerca de 20 etnias 

indígenas em toda a sua extensão (GOMES, 1972 apud PICOLI, 2006) e foi também 

traumática para os índios que se situavam no sudeste do Pará. Toda a região se modificou em 

pouco tempo pela implantação da rodovia Belém-Brasília e da Transamazônica, que se 

cruzaram próximas a Marabá. Soma-se a isso o fato da existência da Guerrilha do Araguaia 

com o envolvimento de alguns índios Aikewara, segundo informações colhidas em campo. 

Com toda a movimentação e com a implantação das estradas, a distância a Marabá, 

para os Aikewara do sudeste do Pará, que antes levava três dias de cavalo, leva agora três 

horas de automóvel. São Domingos do Araguaia, antes São Domingos das Latas, local de 

passeios dos Aikewara, também ficou mais perto (LARAIA; MATTA, 1978: 10-11). 

Com a abertura dessas rodovias na região, a fase extrativista da castanha que Marabá 

tinha vivenciado até então começa a dar lugar, paulatinamente, à criação de gado (LARAIA; 

MATTA, 1978: 21). 

Para os Parakanã, também afetados pela Estrada de Ferro Tocantins como visto nesse 

trabalho, dois outros grandes empreendimentos atingiram dois grupos da etnia: a construção 

da usina hidroelétrica de Tucuruí e a abertura da Transamazônica. Em 1971 o primeiro grupo 

foi contatado e sofreu um decréscimo populacional de 54% em uma população de cerca de 

200 índios, consequência das doenças transmitidas por trabalhadores da estrada e por 

funcionários da Funai (FERRAZ, 1999).  

No início de 1976 o contato com outro grupo Parakanã composto por 40 índios se deu 

às margens do alto curso do rio Anapu. O grupo, que costumava aparecer no km 377 da 

Transamazônica, foi levado primeiro a Altamira e depois à Base Avançada do Pucuruí, 

chamado de Posto de Pacificação do Tocantins por Fausto (2001). Dividida em duas, a base 

foi cortada pela BR-422 que liga Tucuruí à Transamazônica, ficando de um lado a base de 

apoio, e de outro a Reserva Pucuruí. O grupo que chegou à região em fevereiro de 1977 tinha 

apenas 29 dos 40 índios contatados inicialmente (FERRAZ, 1999). 
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 A abertura da Transamazônica colocou muitas etnias em contato com não-índios. A 

profunda transformação realizada pela implantação da rodovia, caracterizada principalmente 

pelo abrupto crescimento populacional, afetou diretamente etnias como os Arara, os Parakanã, 

os Kaiapó, os Juruna e tantos outras. Esse trabalho não pretende ser exaustivo e enumerar 

todas as experiências vividas pelas etnias afetadas, mas mostrar a forma como esse contato se 

deu e os principais impactos sentidos por essas populações. 

 É importante frisar que à época da abertura da Transamazônica não havia legislação 

que levasse em consideração o levantamento de impactos antes da construção de qualquer 

empreendimento. Os impactos causados pela abertura da rodovia não foram estudados nesse 

trabalho e não são inteiramente conhecidos. Faltam relatos históricos de como foram os 

contatos entre as populações indígenas e os trabalhadores da obra, ou mesmo como foi a 

posição do governo em relação às comunidades indígenas que habitavam a região. 

 Dessa forma, esse trabalho estuda os impactos vindos das obras de pavimentação da 

rodovia Transamazônica, uma estrada que já encontra-se implantada e que tem diversos 

passivos ambientais desconhecidos.    

 Durante a abertura da BR-230 a existência de povos indígenas na região que seria 

cortada pela rodovia foi ignorada notadamente através do bordão de que havia “terra sem 

homens” a ser povoada por “homens sem terra”. A verdade, entretanto, é que a região era 

repleta de diferentes populações indígenas, que foram afetadas diretamente pela implantação 

da rodovia. 

São várias as Terras Indígenas que hoje são cortadas ou têm como limite a rodovia 

Transamazônica. No estado do Pará, são três as TIs que fazem limite com a rodovia: TI 

Parakanã (homologada em 1991), TI Arara (homologada em 1991) e TI Sai-Cinza 

(homologada em 1991). No estado do Amazonas, as TIs Pirahã (homologada em 1997), 

Nove de Janeiro (homologada em 1997) e Caititu (homologada em 1991) são delimitadas 

pela BR-230 e as TIs Tenharim/Marmelos (homologada em 1996) e Diahui (homologada 

em 2004) têm seu território cortado pela rodovia. Em Tocantins a TI Apinayé (homologada 

em 1997) também é cortada pela BR-230.  

Essas informações não consideram povos indígenas que não tiveram suas terras 

demarcadas nem aqueles que foram realocados na época da abertura da rodovia, ou, ainda, 

aqueles que tinham sua área de perambulação passando por onde hoje se situa a rodovia. 
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É o caso dos Asurini do Xingu, que hoje habitam a TI Koatinemo (com 387 ha, na 

confluência entre os rios Xingu e Iriri, distante cerca de 80 km de Altamira descendo o rio 

Xingu), que foram contatados durante a construção da rodovia BR-230 na década de 1970. O 

contato com não-índios favoreceu o aparecimento de doenças e a diminuição da população 

que passou de cerca de 100 indivíduos em 1971 para 52 em 1982 (MÜLLER, 2004). 

Para os povos das TIs Diahui e Tenharim, vizinhas e cortadas ao norte de seus 

territórios pela BR-230, Silveira (2006) mostra um dos impactos ambientais trazido pelas 

obras de manutenção da rodovia, com apropriação indevida de recursos edáficos, visando 

manter a estrada trafegável para motoristas ao longo de todo o ano. 

Segundo o autor, um relatório técnico elaborado pela Engenheira Florestal Marla 

Schurrus comprovou a retirada indevida de cascalhos das TIs Diahui e Tenharim por parte do 

Poder Público para obras de manutenção da rodovia, atitude que vai contra os preceitos 

estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 (CF/88), que afirma em seu artigo 231, §2º 

que “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” (grifo da autora). 

Soma-se a isso o fato de não haver justificativa para a necessidade de supressão nas 

Terras Indígenas, o que contraria, além da CF/88, o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 

4.771/65) (SILVEIRA, 2006). 

Já para os índios da etnia Arara a implantação da rodovia foi um dos fios condutores 

da intensificação dos impactos trazidos pelo contato com não-índios. Os primeiros contatos 

com os índios Arara foram pacíficos e datam de 1850. O encontro entre os índios e os 

moradores das proximidades de Altamira e com ribeirinhos dos rios Xingu e Iriri começaram 

informalmente e somente em 1853 começam os relatos oficiais em relatórios do Presidente da 

Província do Pará. Os registros continuam mostrando contatos pacíficos até que entre 1889 e 

1894 eles são perseguidos por seringueiros no divisor de água Amazonas-Xingu-Iriri 

(TEIXEIRA-PINTO, 1997). 

Em 1961 foram perseguidos pela polícia de Altamira, por ordem do Prefeito da cidade, 

para vingar a morte do cachorro de um colono da região, Sr. João Bulamarte, que atribuía aos 

índios a morte do animal. Durante toda a década seguiram relatos de conflitos com os índios, 

até que na década de 1970, com os projetos de assentamento e colonização e com a 
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construção da Transamazônica, os impactos sentidos pelos Arara se intensificaram 

(TEIXEIRA-PINTO, 1997). 

Segundo dados do IBGE a população de municípios como Itaituba, Prainha, Senador 

José Porfírio e Altamira mais que dobrou entre 1970 e 1980. Teixeira-Pinto (1997) coloca que 

a implantação da rodovia afetou principalmente o padrão de dispersão espacial e a articulação 

política dos grupos locais, bem como a possibilidade de exploração de diferentes ecótipos. 

Isso porque antes da abertura da BR-230 os Arara ocupavam toda a extensão do divisor de 

águas Amazonas-Xingu-Iriri. Agrupados vários grupos diferentes em pequenos núcleos ao sul 

da rodovia, deu-se início a um processo de isolamento de alguns desses grupos, que não se 

aproximavam dos demais. 

Dessa forma, a simples implantação de uma barreira física, sem contar os outros 

aspectos como aumento populacional e os diversos impactos decorrentes do aumento do 

contato com não-índios, causou cinco novas situações de desconforto e impactos: aglutinação 

de diferentes grupos em aldeias muito próximas, limitação do território, restrição de acesso a 

igarapés da bacia do Amazonas, perda de flexibilidade na utilização de diferentes ecótipos e 

isolamento de alguns grupos (TEIXEIRA-PINTO, 1997). 

Junto com o aumento populacional causado pela facilidade de locomoção com a 

construção de rodovias, ao longo dos anos, estradas vicinais são criadas partindo das rodovias 

principais. Algumas vezes essas estradas são regularizadas e tornadas oficiais, outras são 

estradas ilegais que podem atingir Terras Indígenas não limítrofes às rodovias principais. É o 

caso da TI Cachoeira Seca, no Pará (Figura 11). 

Cerca de 730 quilômetros de vicinais já estariam abertas na TI, partindo da rodovia 

Transamazônica, desmatando 4% da área. Colonos foram assentados na área na década de 

1980 pelo governo, estimulando, posteriormente, a chegada de políticos, fazendeiros, grileiros 

e madeireiros (SOUZA, 2007 apud CARNEIRO FILHO; SOUZA, 2009). 
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Figura 11. TI Cachoeira Seca invadida em seu território pela estrada Transiriri.  

Fonte: Google Earth e dados em KML da Funai
23

. 

 

O processo de licenciamento ambiental como forma de levantar impactos  

O processo de licenciamento ambiental é relativamente recente e, como visto, durante 

a abertura da rodovia Transamazônica não eram exigidos estudos com enfoque 

socioambiental prévios à implantação de quaisquer empreendimentos. 

A situação começou a mudar quando, em 1981, foi promulgada a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA), Lei Federal nº 6.938. Amplamente discutida no Congresso 

Nacional e elaborada pela SEMA (Secretaria Especial do Meio Ambiente
24

), o artigo 9º da 

referida lei, traz os instrumentos da PNMA, entre eles o “licenciamento e a revisão de 

                                                 
23

 Disponível em <http://mapas.funai.gov.br/> 
24

 Um ano após a Conferência de Estocolmo, em 1972, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA) no âmbito do Ministério do Interior, através do Decreto 73.030 de 30 de outubro de 1973. Mais tarde, 

em 1985, seria criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Decreto nº 91.145, de 15 de 

março de 1985) que passou a abrigar o Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e a SEMA. Em 1989 foi 

criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no âmbito do 

Ministério do Interior. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) só seria criado em 1992, passando a abrigar o 

Ibama. Fonte: 

<http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=88&idConteudo=8309#2004> 

Acesso em 28 de fevereiro de 2010. 
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atividades potencialmente poluidoras” (artigo 9º, IV) e a Avaliação de Impactos Ambientais 

(artigo 9º, III).  

No artigo 10, a PNMA estabelece que empreendimentos utilizadores de recursos 

ambientais dependem de prévio licenciamento por órgão competente: 

A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual 

competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, e do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - Ibama, em 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. (artigo 10, PNMA). 

A PNMA instituiu, estruturado no Sisnama, o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(Conama), órgão consultivo e deliberativo com função de  

(...) assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes e políticas 

governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e deliberar, no âmbito 

de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. (art. 6º, II) 

 Em 1986 o Conama delibera, dentro de sua competência, sobre a Avaliação de 

Impacto Ambiental (AIA) e resolve que depende de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente como, entre outros, estradas de rodagem com duas ou mais 

faixas de rolamento, ferrovias, oleodutos, gasodutos, minerodutos e linhas de transmissão de 

energia elétrica acima de 230 kV (artigo 2º, Resolução Conama nº 001/86). 

 Atendendo a essa demanda prevista, na Resolução 001 de 1986, o Conama estabeleceu 

que o EIA deve obedecer as seguintes diretrizes gerais: 

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, 

confrontando-as com a hipótese de não execução do projeto;  

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases 

de implantação e operação da atividade;  

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos 

impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os 

casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza;  

lV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação 

na área de influência do projeto, e sua compatibilidade.  

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o 

órgão estadual competente, ou o Ibama ou, quando couber, o Município, fixará as 

diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais 

da área, forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para conclusão e análise dos 

estudos. (artigo 5º, Res. Conama 001/86) 
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 A referida resolução segue trazendo especificidades sobre o EIA/RIMA, cada qual 

com seu conteúdo mínimo obrigatório. 

 Além das especificidades referentes ao EIA/RIMA, a Res. Conama nº 01/86 veio 

reforçar a possibilidade de participação pública no processo de licenciamento. Foi previsto 

mais um instrumento de participação através da figura da audiência pública
25

 (art. 11, §2º) 

com objetivo de informar a população sobre os impactos ambientais e realizar a apresentação 

e discussão do RIMA. 

 Em 1988, quando da promulgação da atual Constituição da República, um novo marco 

na área jurídica e ambiental se consagrou com a dedicação de um capítulo exclusivo ao Meio 

Ambiente, o capítulo VI . O caput do artigo 225 impõe ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defender e preservar o Meio Ambiente para presentes e futuras gerações (está 

incluído aí o princípio do desenvolvimento sustentável, um conceito que viria a ser 

amplamente difundido anos mais tarde, na Rio-92
26

).  

No inciso IV (§1º - incumbe ao Poder Público) a Constituição reafirmou a necessidade 

de se fazer o estudo prévio de impacto ambiental, com a devida publicidade, para “instalação 

de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação” ambiental. É 

importante o detalhe de deixar a palavra “estudo prévio”, deixando claro que o Estudo deveria 

ser anterior à implantação do empreendimento. O inciso VII (§1º) afirma que deve, o Poder 

Público, proteger a flora e a fauna vedadas as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica.  

 Seguindo a ordem cronológica da legislação ambiental referente ao licenciamento, em 

1990 a PNMA é regulamentada pelo Decreto nº 99.274 que traz a divisão do licenciamento 

em três etapas: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO).  

 A PNMA e seu decreto regulamentador trouxeram inovações importantes 

principalmente no campo de oportunidade de participação pública no processo de 

licenciamento. A oportunidade de ter conhecimento sobre o pedido de licenciamento de 

                                                 
25

 Regulamentada pela Resolução Conama nº 09, de 3 de dezembro de 1987. 
26

 Também conhecida como Cúpula da Terra, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD) se realizou na cidade do Rio de Janeiro e teve como objetivo avaliar como os 

países haviam promovido a proteção ambiental desde a Conferência de Estocolmo, em 1972 (Marcondes, 2005). 

Constatou-se uma evolução nas discussões ambientais, pois a CNUMAD envolveu o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento diferentemente da Conferência de 20 anos antes, que focou somente em questões ambientais 

(Sachs, 2009). 
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empreendimentos através de publicações em jornais
27

 (art.10, §1º, PNMA) e de ter vistas ao 

RIMA (art. 18, §2º, Dec. nº 88.351/83; e art. 17, §3º, Dec. nº 99.274/90) trouxeram a 

participação pública para dentro do processo de licenciamento, além de chamar a sociedade 

para a responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente, prevista no artigo 225 da 

CF/88. Sánchez (2006) afirma que o direito de acesso à informação avançou nas últimas 

décadas e que a PNMA teve papel fundamental para a sua consolidação. 

 Com tudo isso, porém, foi somente em 1997 que a Resolução Conama 237 trouxe 

definições importantes para o processo de licenciamento previsto já em 1981 com a PNMA. O 

conceito de Licenciamento, Licença e Estudos Ambientais, além da definição dos prazos de 

validade, dos prazos da análise para expedição dos três tipos de licença (LP, LI e LO) e dos 

órgãos responsáveis pelo licenciamento
28

 só foram definidos nessa Resolução. 

 A Resolução 237/97 é a base do sistema de Licenciamento Ambiental hoje no Brasil. 

De acordo com essa norma, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo que 

deve ser comandado pelo órgão ambiental competente para autorizar
29

 a localização, 

instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizem recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que podem causar 

degradação ambiental. Por procedimento entende-se um encadeamento de atos visando à 

emissão da licença. 

 Dentro desse contexto, e atendendo à atual legislação, a pavimentação da 

Transamazônica está passando pelo processo de licenciamento ambiental. Essa situação gera 

confusões nas comunidades indígenas que foram consultadas no âmbito da elaboração dos 
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 Publicação regulamentada pela Resolução Conama 06, de 24 de janeiro de 1986. 
28

 A definição de competências para o licenciamento ambiental traz, ainda hoje, controvérsias. Um dos motivos é 

a delegação comum aos entes da federação para a proteção do meio ambiente, prevista no artigo 23 da CF/88, 

tratada adiante. 
29

 Segundo Sánchez (2006), especialistas em Direito Administrativo afirmam que há diferença entre “licença” e 

“autorização”. A autorização “designa o ato unilateral e discricionário pelo qual a Administração possibilita ao 

particular o desempenho de atividade material ou a prática de ato que, sem esse consentimento, seriam 

legalmente proibidos.” Já a licença é o “ato administrativo unilateral e vinculado à legislação e aos regulamentos 

pelo qual a Administração faculta àquele que preencha os requisitos legais o exercício de uma atividade.” O ato 

vinculado significa que o agente público não deve agir de forma discricionária, mas conferir se o 

empreendimento atende ou não às “normas, exigências e padrões da legislação” (p. 80). Há, porém, juristas que 

argumentam que a licença ambiental é, na verdade uma autorização (Machado, 2010; Mukai, 1992 apud 

Sánchez, 2006), pois não há direito “líquido e certo” para se obter uma licença ambiental, cabendo ao órgão 

licenciador analisar o projeto e seus impactos, decidindo, a partir dessa análise, se a licença (autorização) deve 

ou não ser concedida. Há que se levar em consideração o argumento levantado por Oliveira (1999 apud Sanchez 

2006) que afirma que a licença ambiental “é informada pelos princípios do Direito Ambiental, que fazem a 

diferença”. Dessa forma, neste trabalho, a palavra “autorização” é usada para designar a aprovação pelo Poder 

Público, através da concessão da licença ambiental, para a localização, instalação, ampliação e operação de 

empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais.  
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Estudos Socioambientais referentes ao processo de licenciamento, dado que a rodovia já se 

encontra implantada há cerca de 40 anos e impactos passados não foram considerados. 
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3. As rodovias e os povos das Terras Indígenas Nova Jacundá, Mãe 

Maria e Sororó 

 Nessa seção são tratados os temas específicos sobre o estudo de caso, com 

informações e discussões acerca da atual situação da BR-230 no estado do Pará (em fase de 

pavimentação), impactos trazidos pela operação da rodovia Transamazônica para os índios 

Gavião, Guarani e Aikewara e uma breve descrição sobre quem são os povos indígenas 

estudados. 

 

A pavimentação da BR-230 e os povos das Terras Indígenas Mãe Maria, Nova Jacundá 

e Sororó 

 Grande parte da Rodovia Transamazônica encontra-se, ainda hoje, intransitável na 

época das chuvas, entre dezembro e maio, graças à “formação de atoleiros, ao rompimento de 

bueiros e de aterros, bem como pela destruição de pontes e pontilhões pela força das águas, 

além das dificuldades dos veículos pesados para vencerem as rampas acentuadas e 

escorregadias em qualquer época do ano” (OIKOS, [2002?a]: 21). Durante a época de seca, 

também há contratempos graças a grande quantidade de poeira causada pelo tráfego de 

veículos. 

 Com vistas a melhorar a situação de trânsito na Transamazônica, o Governo Federal 

incluiu a pavimentação da rodovia, no trecho entre Palestina do Pará e Itaituba, no Estado do 

Pará, no Programa de Aceleração do Crescimento 1
30

, junto com diversas outras rodovias na 

Amazônia, entre elas a BR-163 e a BR-422 (Figura 12). 

                                                 
30

 Verificar: <http://www.brasil.gov.br/pac/pac-2/pac-2-relatorio-4>, página 63. Acesso 2m 17 de janeiro de 

2012. 
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Figura 12. Trecho da BR-230 a ser pavimentado no Estado do Pará, juntamente com as BR-163 (Santarém-

Rurópolis) e BR-422 (Novo Repartimento – Tucuruí)
31

 e as Terras Indígenas afetadas. 

 

 No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, e de acordo 

com as legislações ambientais hoje existentes, é necessário que sejam feitos Estudos de 

Impacto Ambiental para obras com potencial de causar significativo impacto ambiental e, 

consequentemente, levantamentos de possíveis impactos ambientais. Esse Estudo foi 

realizado e considerado incompleto pela Fundação Nacional do Índio, que solicitou 

Complementações. É nesse contexto que foram levantados os impactos da pavimentação da 

Rodovia BR-230 para os povos das TIs Nova Jacundá, Mãe Maria e Sororó. 

 

                                                 
31

 Fonte: DNIT; IVIG; COPPETEC. Diagnóstico Preliminar: Lote Altamira-Medicilândia. Rio de Janeiro: 

[s.n.]. 2010. 50p. 
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A pavimentação da BR-230 no estado do Pará foi subdividida em lotes, de forma que 

o denominado Lote Único, que afeta as Terras Indígenas Nova Jacundá, Mãe Maria e Sororó, 

se inicia na ponte sobre o Rio Araguaia, na divisa entre Tocantins e Pará, e se estende até 

Itupiranga (Figura 13). Nesse trecho, de 167,90 quilômetros, apenas 26 km devem ser 

pavimentados, próximos a Itupiranga, dado que o trecho restante já se encontra asfaltado. 

As TIs estudadas se situam nas proximidades de Marabá, no estado do Pará. A TI Mãe 

Maria localiza-se no município de Bom Jesus do Tocantins, a TI Nova Jacundá situa-se em 

Rondon do Pará, e a TI Sororó fica na divisa entre Brejo Grande do Araguaia, Marabá, São 

Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia. 

O mapa a seguir mostra a localização das TIs e a Rodovia Transamazônica, em 

destaque o trecho do Lote Único, bem como as possíveis localizações de pedreiras, 

acampamentos e usinas de asfalto. 

É possível observar a malha viária da região, com configuração radial centralizada em 

Marabá, mostrando a importância do município e o nível de antropização no território. 

 No décimo ano de operação da rodovia, após sua pavimentação, o trecho entre Marabá 

e Itupiranga tem previsão de receber 2.025 veículos por dia (OIKOS, [2002?a]). 
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Figura 13. TIs Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó e sua posição em relação à rodovia BR-230 – Lote Único. 

Fonte: DNIT/IVIG, 2010. 

 

Parte da BR-230 que corta o centro urbano de Marabá estava em obras de duplicação e 

adequação de capacidade em 2010. A obra, executada pela Prefeitura em parceria com o 

DNIT inclui a duplicação da capacidade da ponte sobre o rio Itacaiúnas. 
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Figura 14. Movimentação de maquinário nas obras 

de duplicação da BR-230 ao fundo. Marabá/PA.  

Registro feito em 17/09/10 por Alessandro Oliveira. 

 

Figura 15. Obra de duplicação da BR-230 em 

Marabá/PA.  

Registro feito em 17/09/10 por Alessandro Oliveira. 

 

Os povos indígenas Gavião, Guarani e Aikewara nos arredores de Marabá/PA  

 

Rodovias, ferrovia e linha de transmissão no caminho dos Gavião 

Graças ao seu caráter guerreiro, o nome "Gavião" foi atribuído a diferentes grupos Jê 

Timbira por viajantes do século passado.  

Curt Nimuendajú (1946) qualificou de "ocidentais", "de oeste", ou ainda "da mata", 

aos [Gavião] que vivem na bacia do Tocantins, a fim de distingui-los assim dos 

Pukôbjê, que vivem no Estado do Maranhão, também conhecidos pela mesma 

designação. 

(DNIT/IVIG, 2011a: 24). 

A Terra Indígena Mãe Maria é habitada majoritariamente por índios Gavião, divididos 

em três aldeias situadas ao longo da BR-222 com realidades distintas entre si. Apesar de 

pertencerem à mesma etnia, esses povos têm vivências e origens diferentes, conforme descrito 

a seguir: 

Na primeira metade do século XX, os "Gaviões de oeste" se distribuíam em três 

unidades locais autodenominadas conforme a posição que ocupavam na bacia do rio 

Tocantins. Uma delas chamou-se Parkatêjê (onde par é pé, jusante; katê é dono; 

e jê é povo), "o povo de jusante". Os Kyikatêjê (onde kyi é cabeça), "o povo de 

montante", que por motivo de guerra entre as duas no começo do século XX, 

refugiou-se a montante do rio Tocantins, já no Estado do Maranhão. A terceira 

unidade ficou conhecida como "turma da Montanha" conforme sua 

autodenominação Akrãtikatêjê (onde akrãti é montanha), ocupava as cabeceiras do 

rio Capim. 

(DNIT/IVIG, 2011a: 24) 



61 

 

 Os Akrãtikatêjê, os Kyikatêjê e os Parkatêjê se reuniram na área de Mãe Maria e, a 

partir de 1976, iniciaram um processo de crescimento populacional depois de um contato que 

contribuiu para o decréscimo populacional entre os Gavião (DNIT/IVIG, 2011a). 

Os Gaviões venceram a crise populacional e apresentavam em 1998 uma população 

de 338 indivíduos, que incluía muitas crianças e jovens (Jane Beltrão,1998). 

Reunidos, os três grupos estabeleceram diversas relações de alianças entre si, 

principalmente através de casamentos. As diferenças também se mantiveram 

marcadas enquanto viveram reunidos. Em 2001, os Kyikatêjê decidiram fundar a 

própria aldeia. E recentemente, em 2009 os Akrãtikatêjê também resolveram fazer o 

mesmo, e fundaram uma nova aldeia, próxima às margens do rio Flecheiras. 

(DNIT/IVIG, 2011a: 33). 

 

Os primeiros contatos com rodovias 

Foi no final da década de 60 que a abertura da antiga PA-70 cortou, segundo Ubirajara 

da aldeia Parkatêjê, cerca de 2 mil ha de castanhal da TI Mãe Maria, área cinco vezes maior 

que a dos Guarani de Nova Jacundá, trazendo impactos importantes para uma das principais 

atividades produtivas dos Gavião. Além de castanheiras, açaís, cupus e outros frutos foram 

retirados também madeiras de lei, principalmente mogno. Essa alteração da mata local forçou 

uma modificação nos hábitos da comunidade. 

Os Gavião reconhecem que a abertura permitiu maior facilidade de acesso das 

comunidades aos centros urbanos regionais. Por outro lado, a abertura da estrada também 

facilitou a invasão pelos não-índios (kupen
32

), que passaram a entrar na mata, principalmente 

de noite, para caçar, coletar castanha e açaí e pescar nos rios limítrofes à TI. Com relação aos 

rios utilizados pela comunidade, houve percepção de diminuição na oferta de peixes e na 

vazão desses corpos hídricos ao longo dos últimos anos. Um dos motivos observados para 

isso é a falta de respeito à faixa de Área de Preservação Permanente (APP) pelos fazendeiros 

locais. O desmatamento irregular provoca assoreamento nos rios, o que diminui sua vazão e, 

consequentemente, sua capacidade de comportar a mesma população de peixes de antes. 

Outro motivo destacado para a escassez de pescado é o uso constante de agrotóxicos por 

fazendeiros próximos à terra indígena. Os Gavião reconhecem os perigos trazidos pelo uso do 

veneno que é percolado para os rios da região, contaminando os peixes, a caça e, 

consequentemente, os índios que se alimentam desses animais. 

                                                 
32

 Forma como os Gavião se referem aos não-índios, na sua linguagem, um dialeto da língua Timbira Oriental, 

pertencente à família Jê. 
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A estrada também trouxe problemas com a questão do lixo. Hoje há disposição 

irregular de lixo ao longo de toda a rodovia, o que acaba causando incêndios constantes, que 

invadem a área da TI. 

Em novembro de 1998 a pavimentação da BR-222 sobre a Terra Indígena Mãe Maria 

foi alvo de diagnóstico de impacto por indicação da Procuradoria da República em Marabá. 

Um estudo antropológico buscou avaliar as consequências da rodovia a partir de 1967. Desde 

então, nada foi feito para resguardar os direitos dos Gavião, que assistiram ao aumento 

crescente do tráfego na rodovia, que hoje comporta um pesado fluxo de veículos, transporte 

de carga e de ônibus. Em nenhum momento o Governo do Estado do Pará negociou a 

passagem da rodovia sobre a reserva indígena (inicialmente a rodovia era estadual, conhecida 

como PA-70. Se tornou uma rodovia federal na década de 1980).  

Os Gavião esperam a indenização devida e apresentaram a demanda pela negociação. 

Entendem que a existência da rodovia cortando a área indígena é irreversível, e constitui hoje 

uma importante via de comunicação, tanto para os índios, como para os habitantes da região.  

A estrada garante a rápida ligação da comunidade indígena com os centros mais 

próximos; auxilia nos casos de urgências médicas e no escoamento da produção de castanha-

do-pará e dos frutos regionais. 

As queimadas também foram objeto de reclamações frequentes entre os moradores da 

TI Mãe Maria. Eles relataram casos de queimadas iniciadas por lixo na beira da estrada. 

Contudo, a principal queixa se deve às queimadas periódicas feitas por motivo de manutenção 

para o não crescimento de vegetação embaixo da LT. Constantemente esse fogo invade a área 

da TI, afetando o crescimento das árvores próximas à estrada. 

A alteração da tipologia vegetal em todo o entorno da reserva foi observado como um 

dos impactos mais difíceis de serem contornados. Onde era floresta, existem hoje fazendas. 

Mas a alteração vegetal é percebida inclusive dentro da reserva com o aparecimento de 

vegetações típicas de mata aberta como capoeira e Embaúba (Cecropia sp.). 

 Além dos impactos causados pela abertura de rodovias, os Gavião também sentiram os 

impactos de outros empreendimentos lineares. A TI Mãe Maria encontra-se atualmente 

diretamente afetada por três grandes empreendimentos: uma estrada de ferro da Vale, a 

rodovia BR-222 e uma linha de transmissão. 
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Figura 16. Ferrovia que corta o sul da TI Mãe Maria. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

Figura 17. Rodovia BR-222 e Linha de Transmissão cortando a TI Mãe Maria. 

Foto de Alessandro Oliveira. 

  

 

Os Guarani chegam 20 anos depois 

 Os índios Guarani se distribuem entre Uruguai, Paraguai e Argentina. No Brasil, 

ocupam principalmente os estados da região sul, além de parte dos estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro, Espírito Santo, sul do Mato Grosso do Sul e no município de Jacundá, no Pará 

(DNIT/IVIG, 2011b). 
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 Os Guarani são índios pertencentes à família Tupi-Guarani, do tronco linguístico Tupi 

e são subdivididos entre Mbya, Kaiowá e Ñandeva, sendo os habitantes da TI Nova Jacundá 

reconhecidos como Guarani Mbya, provenientes do sul do país. 

Após a separação dos outros grupos Guarani que vivem em São Paulo e no Paraguai, 

[os Guarani de Nova Jacundá] seguiram uma migração inédita na rota deste povo. 

Chegaram ao Pará em 1994, onde ficaram agregados aos Gavião na Terra Indígena 

Mãe Maria até que em 1996 o CTI (Centro de Trabalho Indigenista) e a FUNAI 

adquiriram uma área de terra com uma extensão de 480 hectares, que foi doada à 

comunidade. 

(DNIT/IVIG, 2011b: 22). 

 

Rodovias e impactos ambientais 

Apesar de estarem presentes na TI Nova Jacundá somente a partir de 1996, cerca de 20 

anos depois da abertura da BR-230, os representantes Guarani Mbya podem sentir os 

impactos da pavimentação da BR-230 pela PA-150, vicinal daquela, e pela estrada de erra que 

dá acesso à TI. 

Com a abertura da PA-150, vieram os fazendeiros e todas as consequências que a 

implantação de uma fazenda envolve. 

 

 

Figura 18. Um dos marcos do lote da TI Nova Jacundá. 
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A principal reclamação com relação à abertura da estrada e suas consequências, diz 

respeito à diminuição da caça, em razão do desmatamento na região. A quantidade de animais 

circulando pela região era tanta que era possível encontrar porcão se alimentando na roça dos 

Guarani. Essa realidade mudou e hoje o deslocamento para a obtenção de caça envolve uma 

caminhada de cerca de 5 km. 

Além do impacto direto da abertura da estrada, sentido no desmatamento e na 

diminuição da oferta de caça, uma cadeia de impactos foi sentida, consequência desse 

empreendimento. A chegada de madeireiros e fazendeiros acabou por modificar a tipologia 

vegetal na região. Antes local de mata fechada, a área ficou cercada por fazendeiros com 

criação de gado, que por vezes entra na TI, além do aumento do número de queimadas. O 

relato é que são os fazendeiros os responsáveis pelas queimadas e as consequências são 

sentidas através da piora da qualidade do ar com fumaça e emissão de particulados e, 

consequentemente, do aumento de doenças respiratórias (mba’eaxy), além de aumento na 

temperatura local.  

Em 1997 uma queimada marcou a comunidade indígena de Nova Jacundá pelo 

impacto direto sobre animais e vegetais na região. O fogo matou muito jabuti, tatu e paca, mas 

também castanheira e cupu. Outra espécie que sofreu os impactos da rodovia foi o açaí, 

palmeira que dá fruto importante para os Guarani Mbya de Nova Jacundá. Depois desse 

incêndio não houve mais invasão de fogo na TI mas só recentemente  a caça está voltando ao 

local. 

Cerca de cinco alqueires de açaizal foram derrubados na cabeceira do igarapé Jacundá. 

A área, apesar de não estar dentro da área da TI Nova Jacundá, é usada pelos Guarani Mbya 

para a coleta do fruto, usado para consumo e produção de artesanato. 

Mas os impactos também são sentidos por outras causas. Há aproximadamente 7 anos, 

foi feito um aterro próximo à TI para passagem de material em veículo de carga para 

implementação de rede elétrica. O aterro trouxe consequências que foram sentidas no 

assoreamento do igarapé Jacundá, que corta a TI, mas os benefícios não foram igualmente 

sentidos. A rede elétrica não trouxe energia para a comunidade indígena de Nova Jacundá.  

Com a diminuição do nível do igarapé, é necessária a locomoção dos Guarani para 

áreas vizinhas para pescar, geralmente na fazenda que faz fronteira com a TI. Os proprietários 

aparentemente não se importam com a presença dos índios em suas áreas. 
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Todos os problemas sentidos no passado são ainda sentidos hoje, com agravamentos. 

Ao longo dos anos os Guarani de Nova Jacundá sentiram a diminuição na oferta de plantas 

medicinais e plantas usadas para fazer artesanato como guarimã e cipó (guanimbé). Com a 

diminuição desses materiais naturais, alguns produtos hoje são feitos com linha de algodão. 

 

Depois da Guerrilha, uma rodovia em área Aikewara 

 Assim como os Guarani, os Aikewara pertencem à família Tupi-Guarani, do tronco 

linguístico Tupi. Os Aikewara são conhecidos também como Suruí, denominação que 

rejeitam, e moram na Terra Indígena Sororó, em duas aldeias, conhecidas como Sororó e 

Itahy.  

 

Uma Guerrilha e uma rodovia 

O contato dos Aikewara com rodovias começou durante a Guerrilha do Araguaia 

quando, em 1972, uma estrada operacional conhecida como OP2 foi aberta ligando a 

Transamazônica ao rio Araguaia. “Até esta época o acesso à área habitada pelos Aikewara só 

era possível por meio de trilhas no meio da mata ou por igarapés na época da cheia” 

(DNIT/IVIG, 2011c: 23).  

Nesta época os Aikewara já viviam em duas aldeias separadas, apesar de próximas. 

Em 1975, sob a coordenação da antropóloga Iara Ferraz, iniciou-se uma revisão da 

área interditada anos antes, que resultou na demarcação, em 1979, de uma área com 

26.257 hectares, regularizada pela Portaria 1.370, de 24 de setembro de 1979, 

expedida pela FUNAI. Finalmente, essa demarcação foi homologada através de 

decreto presidencial 88.648, de 30 de agosto de 1983. 

(DNIT/IVIG, 2011c: 24). 

A rodovia evoluiu para uma via oficial estadual, a PA-253 e se tornou federal na 

década de 1980, recebendo a nomenclatura de BR-153. A rodovia cortou cerca de 8 km de 

castanhais e açaizais que os Aikewara utilizavam para sua subsistência e margeia hoje cerca 

de 1,5 km da reserva indígena. 

Desde que a OP2 foi aberta, até a federalização da rodovia na década de 1980 muitas 

mudanças foram sentidas pelos Aikewara, como a chegada de kamará
33

 (não-índios), 

fazendeiros, garimpeiros e madeireiros, o que forçou a remoção do grupo da sua área de 

perambulação original (que chegava até a foz do Rio Itacaiúnas, em Marabá), e a consequente 

                                                 
33

 Forma como os Aikewara se referem aos não-índios, na língua Akwáwa da Família Linguística Tupi-Guarani. 
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perda de território, notadamente da Serra das Andorinhas e da Gleba Tatapekuau, onde havia 

barro de boa qualidade que era trabalhado pelos indígenas. Hoje a Gleba encontra-se 

delimitada, através da portaria 2.302/SE/MJ/2011 recebendo o nome de Terra Indígena 

TUWA APEKUOKAWERA.  

Junto com a chegada de não-índios vieram também o aumento de doenças, a mudança 

nos hábitos alimentares, o atropelamento de animais, o aumento da violência, a poluição do 

solo e da água, poluição sonora, incêndios, acesso a bebidas alcoólicas, alteração do 

calendário ecológico. 

Além da chegada de um número expressivo de migrantes à região, no início dos anos 

1970 foi entregue ao tráfego o trecho da rodovia Transamazônica que vai de Porto da Balsa 

ou Porto Jarbas Passarinho à Marabá. A rodovia permitiu a conexão da região com a Belém-

Brasília, que ia de Tocantinópolis à Estreito. Estas ligações sustentaram, desde a abertura, um 

pesado fluxo de veículos, especialmente, transporte de carga e coletivos. 

 

Figura 19. Lista com alguns dos impactos sentidos pelos Aikewara com a implantação e operação da BR-153, 

levantada durante a atividade conhecida como Linha do Tempo
34

. 

Os Aikewara reconhecem que a BR-153, que corta seu território e é uma das vicinais 

da BR-230, representa aspectos positivos, principalmente pelo fato de facilitar o acesso aos 

serviços de saúde e educação fora da aldeia, possibilitar o acesso e recebimento de benefícios, 

                                                 
34

 Ver  Metodologia para o levantamento dos impactos, no Capítulo 5. 
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como aposentadorias e recursos de programas sociais, além de ter facilitado a chegada da 

energia elétrica até a aldeia. 

 Como constatam Laraia e Matta (1978: 13), grande parte do território indígena foi 

perdido quando da demarcação da TI Sororó, dado que foram encontrados vestígios de antigas 

aldeias Suruí em diferentes fazendas da região e que, em um local conhecido como Lagoa, 

ruínas de uma aldeia antiga podiam ser vistas em 1961. Os autores constatam que a situação 

piorou com a abertura de estradas que valorizaram o preço da terra, tornando também mais 

rentáveis os castanhais da região. 

 

4. A importância do entendimento do uso ambiental do território pelos 

povos indígenas  

Uma das questões que esse trabalho coloca é como entender e levantar os impactos 

ambientais causados por rodovias sobre os povos indígenas. Sánchez (2006) apresenta duas 

formas de fazer avaliação de impacto social: analistas externos às comunidades afetadas 

fazem o levantamento dos impactos, o que é conhecido como escola tecnocrática; ou, análise 

de impactos sociais realizadas a partir do ponto de vista das comunidades afetadas, o que o 

autor chama de escola participativa. Embora a análise apontada por Sánchez diga respeito a 

impactos sociais, é possível determinar que essas metodologias de levantamento também 

possam ser utilizadas para análise de impactos sobre o meio ambiente. A primeira abordagem 

não envolveria as comunidades indígenas no levantamento dos impactos e poderia trazer 

desvios de informações.  

Dessa forma, entende-se que as comunidades indígenas devem ser incluídas no 

processo de levantamento e análise de impactos ambientais. Em outras palavras, para que se 

consigam levantar os impactos ambientais criados pela pavimentação de uma rodovia, é 

essencial tomar conhecimento do uso ambiental que as comunidades indígenas têm de seus 

territórios. De posse dessas informações é possível conhecer de que forma e em que locais os 

impactos ambientais podem se manifestar.  

A mudança nos padrões de uso ambiental do território ao longo dos anos também 

podem revelar pressões e impactos. É o caso da aldeia Kyikatêjê, da TI Mãe Maria. Como 

consequência do aumento da pressão por uso dos recursos ambientais no território da TI, os 

Kyikatêjê desenvolveram um Projeto, denominado Limpeza, que cria tanques de criação de 
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peixe no interior da Terra Indígena. Da mesma forma, com a diminuição da fauna cinegética, 

os Kyikatêjê e os Parkatêjê desenvolveram criações de queixadas e outros animais para o 

consumo interno nas aldeias. 

 

TI Mãe Maria 

Localizada no município de Bom Jesus do Tocantins, na Região Hidrográfica 

Tocantins-Araguaia, a TI Mãe Maria tem 62.488 ha de área. Limitada a oeste pelo rio 

Flexeiros e a leste pelo rio Jacundá, a reserva é cortada ainda pelo rio Mãe Maria.  

A TI Mãe Maria está situada na margem direita do rio Tocantins, próximo, à jusante, 

da confluência com o rio Araguaia. Há um pequeno trecho da TI (pouco mais de dois 

quilômetros), na foz do rio Jacundá, que margeia o rio Tocantins. Conhecido como Fortaleza, 

essa área, que faz a ligação entre a TI e o rio Tocantins, é uma das que é explorada pelos 

índios para a coleta de castanha. 

Dentre as espécies descritas no EIA da pavimentação da BR-230 como ameaçadas de 

extinção na região do Lote Único, seguem abaixo aquelas que são encontradas na TI: 

Angelim, Castanha do Pará, Angelim-raiado, Ararajuba (Guaruba guaruba), Garça-da-mata, 

Socoí-zigue-zague, Pato-corredor, camaleão, Teiú, Jiboia, Sucuri, Tamanduá-bandeira, Tatu-

canastra, Macaco-cuxiu, Macaco-guariba, Lontra, Onça pintada. 

O entorno da TI encontra-se hoje totalmente rodeado de fazendas conforme pode ser 

observado nas figuras abaixo e no Anexo 2. Mapa de uso ambiental – Aldeia Akrãtikatêjê – 

TI Mãe Maria. 

 

Figura 20. Fazenda Montanha e Fazenda São Sebastião, duas das vizinhas da TI – parte oeste. 

Fotos da autora. 
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Nesta seção serão analisados padrões referentes ao uso dos recursos naturais pelos 

Gavião de Mãe Maria e possíveis impactos decorrentes do asfaltamento do trecho Palestina do 

Pará-Itupiranga da rodovia BR-230. 

 

Corpos hídricos 

Como visto, o território demarcado da Terra Indígena é contemplado com três corpos 

hídricos principais, rio Flexeiros, rio Mãe Maria e rio Jacundá. Além desses, a TI tem ligação 

direta, através da área conhecida como Fortaleza, com o rio Tocantins. Entretanto o uso 

desses recursos pelas três comunidades indígenas habitantes da TI não se dá de forma 

homogênea. Enquanto os integrantes da aldeia Parkatêjê utilizam todos os rios citados com 

igual frequência, os integrantes da aldeia Akrãtikatêjê utilizam de forma mais assídua o rio 

Flexeiros, principalmente pela proximidade, enquanto os integrantes da aldeia Kyikatêjê 

utilizam os tanques criados no interior da reserva, visando a criação de peixe. 

Um ponto em comum entre as três aldeias da TI Mãe Maria, porém, é a utilização dos 

lagos próximos à ferrovia para a pesca, principalmente no verão, entre o rio Jacundá e o rio 

Mãe Maria. 

 

Aldeia Parkatêjê 

Os Parkatêjê utilizam quatro locais para pesca: os rios Maguari, Jacundá, Tocantins e 

os lagos próximos à ferrovia, no limite sul da TI. Para chegar ao rio Maguari, podem utilizar 

uma estrada de terra paralela ao rio Jacundá ou subir pelo próprio rio. Esse mesmo local, 

conhecido como Maguari, também é usado como área de caça e coleta de castanha e outros 

frutos (Anexo 4. Mapa de uso ambiental – Aldeia Parkatêjê – TI Mãe Maria). 

A pesca no rio Tocantins é realizada de forma mais frequente no inverno com a 

locomoção sendo feita com voadeira própria, pelo rio Jacundá, onde tem mais pescado, 

passando pelo Fortaleza (ver mapa), até o rio Tocantins. Esse trajeto dura cerca de 3 horas e a 

pesca se estende até o fim do dia, incluindo o período noturno. Pescam piau (Leporinus sp.), 

mandi, tucunaré (Cichla sp.), pescada, pacu (Colossoma macropomum), curimatá 

(Prochilodus nigricans), caranha, piabanha, traíra (Hoplias malabaricus), piranha 

(Pygocentrus nattereri e Serrasalmus rhombeus), jaú, boca larga, mandubé, surubim 
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(Pseudoplathystoma fasciatum), pintado, poraquê (Electrophorus electricus), tartaruga, arraia, 

cachorra.  

No verão amazônico, época de seca, os Parkatêjê costumam pescar nas lagoas perto da 

linha férrea, no sul da TI, sem auxílio de instrumentos, com as mãos. Nesse caso, conseguem 

traíra, queré, canaré, piau (tewati), jeju, cará.  

Para realizar a atividade utilizam, hoje, redes e malhadeiras, principalmente. Além dos 

rios citados, os Parkatêjê pescam também nos rios Mãe Maria e Flexeiros, durante o inverno. 

Como o rio Mãe Maria é mais estreito, fazem a atividade com auxílio de canoa e pescam com 

linha e anzol. 

A atividade pesqueira é feita com a participação de mulheres e homens. Cada família 

fica responsável por sua pesca, e a conserva é feita em caixas de isopor. 

Está claro para a comunidade que a quantidade de peixe vem diminuindo ao longo dos 

anos. Em tempos passados era comum fazer acampamento na beira do rio e conseguir grande 

quantidade de peixe. Hoje, com o aumento da procura na pesca, principalmente por não-

índios (kupen), a quantidade de peixe disponível para os índios diminui. 

Os não-índios que utilizam os rios da TI vêm principalmente de Bom Jesus e de 

Morada Nova, municípios vizinhos, além de fazendeiros que começam a subir o rio Jacundá 

de rabeta, entrando na reserva também para caçar a partir de 17h. O uso do rio por não-índios 

acaba causando transtornos aos índios que relatam a frequência no uso de drogas e bebidas, 

roubo de malhadeiras, e a ocorrência de não-índios tomando banho despidos na região. 

Por todos esses problemas, a comunidade iniciou um projeto de piscicultura no local 

conhecido como Negão, no interior da TI e que no Mapa de Uso Ambiental da Aldeia 

Parkatêjê está identificado como “Área de Roçado – Projeto PKP
35

”. Financiado pelo 

Programa Raízes, do Governo do Estado do Pará, dois tanques foram inicialmente construídos 

com uma capacidade para seis mil alevinos. Com resultados positivos, a comunidade propôs à 

Vale, através de um subprojeto ligado ao Projeto de Desenvolvimento Integrado
36

, a 

ampliação dos tanques visando o aumento do consumo e uma possível comercialização dos 

excedentes. Como resultado desse acordo com a Vale, aprovado em fevereiro de 2005, foram 

construídos seis tanques com capacidade para dez mil alevinos cada em terreno coberto de 

                                                 
35

 Projeto Krohokrenhum Parkatêjê. 
36

 O PDI foi uma proposta elaborada pelos Parkatêjê durante negociações de medidas de compensação com a 

Vale com duração de cinco anos e a contemplação de diversos projetos de desenvolvimento econômico 

sustentáveis na comunidade. 
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capoeirão. Foram plantadas frutíferas no entorno dos tanques e açaí em local próximo. 

Próximo ao córrego, que foi desviado para o enchimento dos tanques, foi construído um 

reservatório e um minador para levar água até os tanques (JGP CONSULTORIA E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., 2006). 

 

Figura 21. Dois dos açudes com criação de peixes no PKP. 

Fotos de Thiago Scarpa. 

Os peixes criados nos oito açudes presentes no Projeto Krohokrenhum Parkatêjê (PKP 

– no local conhecido como Negão) incluem tambaqui (Tepepoti), piau (Tewati), pintado, 

curimatá (Parkàti), surubim, tilápia, cará (Krynti) e pirarucu. Toda a produção é para o 

consumo interno e uma das formas de consumo de alguns peixes é através de um prato típico 

da culinária Gavião, o Berarubu, um assado de peixe em folhas de bananeira. 

 

Aldeia Kyikatêjê 

Hoje a principal área utilizada para pesca pela comunidade Kyikatêjê fica no local 

conhecido com Limpeza, distante oito quilômetros da aldeia. Originalmente um local de 

colocação de castanha, o local recebeu um projeto de criação de peixes em tanques e tem a 

projeção de receber um novo acampamento para que os velhos da aldeia possam ali fazer 

artesanato, ensinar canções e língua aos mais jovens, entre outros, sem a influência da cultura 

dos não-índios, como televisão e futebol (Figura 22). Há também intenção de construir no 

local uma casa de passagem para os caçadores da aldeia. 

 



73 

 

 

Figura 22. Terra Indígena Mãe Maria e a localização do local conhecido como Limpeza, usado pela comunidade 

Kyikatêjê (Google Earth). Ponto marcado com o auxílio de GPS. 

 

Hoje existem quatro tanques e uma represa no local. Em meados de 2010, dois tanques 

estavam cheios e dois vazios. Isso porque, em época de seca, com escassez de oferta de água, 

considera-se mais adequado manter apenas dois tanques cheios. Em um dos tanques a 

produção já tinha alcançado seu nível desejado e os peixes foram distribuídos na comunidade. 

A produção do outro tanque foi dividida entre os dois tanques e no lago principal. Quando no 

lago, os peixes são menos alimentados com ração já que há mais disponibilidade natural de 

alimento, sementes, frutos, pequenos insetos. 

A altura média dos tanques é de 1,30 metros e ali são criados piau, cará, traíra, 

curimatá, cachorrinha, piaba, tambaqui, surubim, beré, jaú, pintado. Urubatana, o principal 

responsável pelo Projeto, relatou a existência de exemplares grandes de tambaqui, quatro 

pirarucus, cerca de 170 pintados com mais de um quilo cada, à época de enchimento do 

tanque, e mais de cem piaus. 
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Figura 23. Lago principal do Projeto Limpeza. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

Figura 24. Um dos tanques de criação de peixes. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

A água potável no local vem de um poço artesiano de seis metros de profundidade. 

Existe a intenção de instalar uma bomba manual para facilitar a retirada de água, bem como 

instalar uma casa de proteção no local. 

A pé, o caminho entre a aldeia e o Limpeza leva pouco mais de uma hora. Em época 

de chuva, é comum achar jabuti no caminho enlameado. Nessa ocasião, as pessoas aproveitam 

para pegar o animal, apreciado na alimentação. 



75 

 

No caminho entre a aldeia e o Limpeza existe uma área de piçarreiro. É dali que a 

comunidade tira piçarra para cobrir a estrada e melhorar suas condições em época de chuva. 

Dali também são tiradas pedras para fazer o Berarubu, também conhecido como Kuputi. 

Comida típica da culinária Kyikatêjê, o berarubu é preparado em quase todos os rituais e 

festas, quando as mulheres se reúnem para coletar os materiais necessários e preparar o 

alimento, que é feito com massa de macaxeira ou mandioca e carne de caça (FERNANDES, 

2010: 40). 

Em se tratando de um local com muitas castanheiras, foi principalmente com a 

madeira dessas árvores, de exemplares já mortos, que foram construídas as estruturas ali 

existentes.  

O Projeto Kyikatêjê Ambiental é o responsável pela manutenção e gestão do Projeto 

Limpeza e é gerido com recursos vindos da Associação Kyikatêjê AMTATI, diretamente de 

recursos da Vale. O último contrato assinado com a Vale tem validade de 5 anos com prazo 

de término previsto para julho de 2012. 

Nesse local as pessoas da aldeia vão para passar o dia e pescar no lago principal. A 

criação intensiva de peixes visa a distribuição da produção na aldeia. Quando atingem o 

tamanho ideal para o consumo, os peixes são, então, distribuídos às famílias (FERNANDES, 

2010). 

Além da pesca realizada no Limpeza, as pessoas da comunidade também costumam 

pescar no local conhecido como Maguari e nos lagos próximos à ferrovia, na região conhecida 

como Bacabal, ambos usados também pela comunidade Parkatêjê. No entanto, nos lagos da 

ferrovia, os moradores da aldeia Kyikatêjê costumam pescar também com o auxílio de linha e 

anzol. 

Urubatana diz que a comunidade considera o Projeto de extrema importância porque, 

entre outros motivos, trouxe de volta a proximidade da água para os Kyikatêjê, que ficaram 

longe de corpos hídricos expressivos. Segue justificando: as pessoas não costumam ir ao rio 

Flexeiros; evitam ir ao Jacundá por conta da insegurança e perigo na região; o rio Tocantins 

ficou praticamente de fora da TI; o rio Mãe Maria fica perto da aldeia Parkatêjê; os igarapés 

próximos à aldeia são temporários. Dessa forma, o Projeto Limpeza se tornou um ponto de 

encontro das pessoas da comunidade, bem como possibilitou um controle na produção de 

pescado para a comunidade, que não precisa mais se preocupar com violência no momento da 

pesca. 
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Além da autogestão da pesca, o Projeto Limpeza trouxe orgulho para a comunidade, 

pela satisfação de ver o Projeto alcançando sucesso. O local traz também bem-estar para as 

pessoas da aldeia que o procuram atrás de descanso. É previsto que os velhos vão usar 

bastante o novo acampamento e hoje as crianças já usam a represa para brincar. 

 A área onde o Projeto Limpeza é conduzido é coincidente com área de caça, coleta e 

colocação de castanha e com um pequeno roçado, conforme pode ser observado no Mapa de 

Uso Ambiental da Aldeia Kyikatêjê (Anexo 3). Isso demonstra a importância da área para os 

Kyikatêjê e a frequência e variedade de usos que o interior da reserva apresenta para essa 

comunidade. 

 

Aldeia Akrãtikatêjê 

A Comunidade Akrãtikatêjê se diferencia das outras duas comunidades, entre outros, 

pela ocupação e uso do território. Muito mais próximos do limite da TI, os Akrãtikatêjê 

utilizam mais frequentemente a área limítrofe à aldeia. O maior exemplo é disso é a utilização 

do rio Flexeiros para pesca. A proximidade da aldeia faz com que esse corpo hídrico seja o 

mais utilizado, ainda que ofereça menor quantidade e menor qualidade no pescado. Curimatá, 

tucunaré, aruanã, cuiu-cuiu, cará, acari, pacu, piau, pescada, surubim são as espécies mais 

consumidas pescadas nesse rio. No entanto, há reclamação em torno do fato da diminuição de 

oferta de peixe. As explicações para isso, segundo os Akrãtikatêjê, é a pesca excessiva pela 

população de Morada Nova, que não deixa os peixes se desenvolverem. 

 

Figura 25. Rio Flexeiros, limite oeste da TI.  

A foto (de Thiago Scarpa), tirada no sentido sul, mostra a reserva do lado esquerdo e a fazenda desrespeitando a 

APP do lado direito. A facilidade de acesso pelos não-índios e a pesca excessiva fazem diminuir a quantidade de 
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pescado e a qualidade da água. Também é possível perceber que a falta de mata ciliar facilita o processo de 

assoreamento. 

Por ser um dos limites da TI, fica aí um dos locais de conflitos entre índios e não-

índios. A comunidade reclama do uso indevido do local pelos moradores de Morada Nova, 

que facilmente acessa o local pela BR-222. Além disso, conforme pode ser observado na 

Figura 25 e no Mapa de Uso Ambiental da Aldeia Akrãtikatêjê fazendas e áreas 

desflorestadas no entorno do rio favorecem o assoreamento desse corpo hídrico.  

Mas a comunidade também utiliza outra área para pesca. Conhecido como Supriano, 

os moradores da aldeia começam a pescar na região a partir do rio Maguari e seguem 

descendo pelo Jacundá até a rodovia BR-222. As pessoas envolvidas na atividade, homens e 

mulheres, descem o rio Jacundá em canoas e pescam com ajuda de lanternas, porongando. 

Passam entre dois e quatro dias pescando, quando aproveitam também para caçar capivara, 

mutum, paca. Nos rios Maguari e Jacundá a pesca é considerada melhor, se comparada com a 

pesca realizada no rio Flexeiros, tanto pela quantidade quanto pela qualidade dos peixes e da 

água. No entanto, a comunidade percebe o aumento de invasões no Supriano, inclusive com 

suspeita de retirada de madeira, e o início da diminuição da oferta de pesca, sendo apontado 

como um dos locais de entrada, o rio Maguari. Para chegar ao local, a comunidade se 

locomove em um carro, levando a canoa em cima, pela estrada de terra paralela ao rio.  

Em contraposição o São José é um rio praticamente inutilizado quando se trata de 

pesca, pois a oferta é escassa. 

Em comum com as outras duas aldeias, os Akrãtikatêjê também utilizam os lagos 

próximos à ferrovia para a pesca no verão, com a coleta manual de peixes. 

Sobre as formas de pesca, a comunidade afirma que esta é realizada com ajuda de 

cofo, arco e flecha, tarrafa e malhadeira. Mas Kátia, uma das moradoras da aldeia, destaca que 

hoje a pesca é realizada principalmente com tarrafa.  

Houve uma mudança significativa na forma de pesca ao longo dos últimos anos. 

Antigamente, relata a moradora, a comunidade se preparava para a atividade, realizando 

pinturas e cantos, o que duravam todo o dia, se somado à pesca propriamente dita. Conforme 

as outras tecnologias de pesca foram se aproximando, leia-se tarrafa e malhadeira, o Capitão 

Krohokrenhum (cacique da aldeia Parkatêjê) tentava impedir que a comunidade perdesse suas 

formas tradicionais de pesca, impedindo que esses instrumentos fossem usados na atividade. 
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Não durou muito tempo e hoje a comunidade, além de não realizar mais as atividades 

preparatórias para a pesca, utilizam a tarrafa como principal instrumento na atividade. 

 

Atividades Produtivas 

As atividades produtivas podem envolver a produção de bens comerciais ou de 

consumo, inclusive a caça de animais para alimentação e a coleta de frutos, que podem ser 

vendidos in natura ou beneficiados, ou outros para comercialização. 

 

Aldeia Parkatêjê 

 Conforme pode ser observado no Mapa de Uso Ambiental da aldeia Parkatêjê (Anexo 

4), os moradores dessa aldeia utilizam principalmente duas grandes áreas para as atividades 

produtivas, principalmente roça e criação de animais. A área conhecida como Negão, onde se 

desenvolve o Projeto Krohokrenhum Parkatêjê, é a área utilizada para plantação de milho e 

arroz, com manejo mecanizado, bem como há criação de porcos, queixadas e aves, além da 

criação de peixes, como visto anteriormente. 

 Na outra extremidade da TI, uma fazenda com criação de gado complementa as 

atividades produtivas dos Parkatêjê. Na parte norte da TI são identificadas três áreas de caça e 

a coleta de frutos está dispersa por toda a área. 

 

Agricultura de subsistência e roça 

Os Parkatêjê utilizam a área conhecida como Negão para desenvolver o Projeto 

Krohokrenhum Parkatêjê (PKP), mantido através de um convênio com a Vale. É nesse local, 

identificado no Mapa de Uso Ambiental da aldeia Parkatêjê como “Áreas de Roçado – Projeto 

PKP”, visando a produção para o consumo interno, que, com auxílio de maquinários como 

tratores e colheitadeira, tomaram lugar a agricultura, silvicultura, avicultura, suinocultura, 

piscicultura, criação de porcão, entre outros.  
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Figura 26. Criação de queixada, porcos e aves no Negão. 

Fotos de Thiago Scarpa. 

 

Em uma área total de 120 hectares, é desenvolvida uma agricultura mecanizada com 

plantação de arroz e milho, enquanto a lavoura manual tem batata, cará e macaxeira. Em 

ambos os casos a mão de obra é formada por índios e não-índios que se dividem nas tarefas de 

plantio e colheita das safras.  

 

Figura 27. Maquinários e acessórios utilizados nas lavouras de milho e arroz – Negão. 
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Fotos de Thiago Scarpa. 

 

Sendo o forte do Projeto, a produção de milho e arroz tem diferentes destinos. 

Enquanto o primeiro é majoritariamente comercializado, o segundo tem destino na 

alimentação da própria comunidade Parkatêjê. 

As pessoas da aldeia Parkatêjê costumam comprar alguns de seus alimentos no PKP, 

mas quando há algum tipo de festa, é comum a distribuição principalmente de porco e peixe 

para a ocasião. Segundo Krohokrenhum, a criação interna visa diminuir a ligação entre as 

pessoas da aldeia e os kupen. 

Além do PKP, há também uma fazenda, próximo do limite oeste da aldeia, no local 

conhecido como km 15 (em referência à quilometragem da rodovia BR-222), com criação de 

gado de corte. Quando tem brincadeira
37

, matam algumas cabeças (entre quatro e seis) para 

distribuir entre as pessoas, que aproveitam todas as partes do animal. Já a produção leiteira 

não é suficiente para a comunidade, de forma que, para não haver brigas entre as pessoas da 

aldeia, a escassa produção é vendida. 

Segundo informações do Zé Maria, kupen responsável pela Fazenda junto com 

Xankrati, a área tem em torno de 30 alqueires, sendo menos de 10 reservados ao pasto, e 248 

cabeças de gado. Já chegaram a ter 600 cabeças na fazenda, mas a baixa qualidade do pasto e 

a falta de espaço não favoreceram à continuidade dessa quantidade de indivíduos. O gado 

criado na fazenda também é vendido e o recurso advindo da venda financia a própria fazenda 

e eventuais consertos de veículos de uso interno. Por estar localizada próxima a divisa da TI, 

ao lado do rio Flexeiros, há que se atentar para a vigilância da fazenda que atrai interesse de 

pessoas de fora.  

 

Extrativismo 

Os Parkatêjê fazem sistematicamente a coleta de frutos na mata, majoritariamente da 

castanha (Bertholletia excelsa), mas também de forma importante do cupu (Theobroma 

grandiflorum), além de pequi (Caryocar brasiliense), babaçu (Orbignya phalerata, Mart.), 

açaí (Euterpe oleracea), bacaba (Oenocarpus bacaba), bacuri (Platonia insignis), ingá 

(Família Mimosoideae) e uxi (Endopleura uchi). Em todos os casos foi difícil identificar áreas 

                                                 
37

 Leia-se: festas culturais. 
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de localização dos frutos, pois a comunidade afirma que as frutíferas estão espalhadas de 

forma regular em todo o território da TI Mãe Maria. A exceção é o bacuri, que só é 

encontrado na beira do rio Jacundá, próximo ao local conhecido como Fortaleza. 

As atividades de exploração da castanha se iniciam no mês de outubro. Mas é depois 

das primeiras chuvas, em janeiro, que os ouriços começam a cair e a coleta se inicia. 

Segundo Fernandes (2010), as associações Kyikatêjê e Parkatêjê contratam os serviços 

de trabalhadores regionais para coletar e transportar o fruto da castanheira (Pàrxo Pàr), que é 

comercializada em Marabá e em Belém.  

A contratação de pessoal inclui castanheiros e tropeiros que fazem a coleta e o 

transporte do fruto, respectivamente. As castanhas são retiradas dos ouriços, reunidos e 

ensacados para transporte. A ajuda de muares é essencial para que os frutos cheguem até 

locais onde é possível chegar com veículos automotores que farão a distribuição para a venda 

do produto. 

O pagamento desses trabalhadores é feito de forma individual com os castanheiros, 

que devem dividir seus lucros com os subcontratados para ajudar na tarefa; e com os 

tropeiros, que também dividem os lucros com os subcontratados. (JGP, 2006). 

Os muares utilizados muitas vezes são dos próprios índios. Além disso, os Gavião 

costumam permitir a coleta moderada de cupu e a permanência de um caçador na área de 

coleta para alimentação dos trabalhadores. O fornecimento de materiais como facões, armas 

de caça e munição muitas vezes fica por conta dos contratantes (JGP, 2006). 

 

Caça 

A caça é uma atividade importante e o líder da aldeia Parkatêjê, Krohokrenhum, é 

indicado como um adorador da atividade, participando dela sempre que possível. Praticada 

principalmente por homens mais velhos, a caça é desenvolvida ao longo de todo o ano e 

principalmente quando em épocas de rituais e brincadeiras. 

Como acontece em outros grupos que têm contato com não-índios, os instrumentos 

utilizados são principalmente as armas de caça. Para a atividade são utilizadas diversas 

técnicas, quais sejam, a caça de espera, de procura e de oportunidade. 
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No primeiro caso, os caçadores se posicionam próximos a fontes de alimentação 

natural de animais em que estejam interessados. Podem ficar localizados em galhos de árvores 

próximas ou no chão, quando o objetivo é conseguir pássaros. Nesse caso, é comum imitarem 

o canto do animal no intuito de fazer com que se aproximem do grupo de caçadores. 

Em outras situações os caçadores saem à procura de caça, se diferenciando do 

primeiro caso por não ficarem parados, esperando a chegada dos animais, mas por ir 

ativamente atrás desses. Podem, por exemplo, seguir pegadas ou ir direto para locais onde os 

animais se dessedentam. 

A caça de oportunidade é realizada quando o caçador, em ronda sem o objetivo 

principal de caça, se depara com algum animal de interesse e o abate. Esse tipo de caça é 

muito comum no apanho de jabutis, por exemplo, por mulheres e jovens. Também é possível 

ocorrer em época de pesca e coleta, quando entram na mata através de rios e podem acabar 

conseguindo boa caça, muito embora, em casos de acampamento para coleta e pesca, a caça 

seja planejada para a alimentação dos participantes. 

Como pode ser percebido no Mapa de Uso Ambiental da aldeia Parkatêjê, a caça, 

apesar de ser realizada em todo o território da TI Mãe Maria, é mais constante nas regiões 

grifadas: Supriano, Maguari e Barraca Alagada. 

Os animais mais apreciados para a caça são os porcões (Krô), veados (Jaxy e Karoire), 

pacas (Kra) e jabutis (Kaprãn) apesar de caçarem também outros animais.  

 

Aldeia Kyikatêjê 

 Os Kyikatêjê utilizam uma grande área da TI para realizar atividades referentes à caça, 

conforme pode ser observado no Mapa de Uso Ambiental (Anexo 3), área essa coincidente 

com colocações de castanha utilizadas pelos moradores da aldeia. Os castanhais utilizados 

pelos Kyikatêjê estão localizados em quase toda a parte oeste da TI, delimitadas no Mapa de 

Uso Ambiental pela linha preta tracejada. Os pontos de colocações de castanha não 

abrangidos nesse limite são utilizados e explorados pelos Parkatêjê. 

 Aproximadamente na parte central da TI, onde aparece um símbolo referente a um dos 

roçados mantidos pelos Kyikatêjê, se encontra em implantação e expansão o Projeto Limpeza, 

com criação de peixes e outras atividades produtivas, conforme dito anteriormente. 
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No limite norte da TI, em área não coincidente com a área de caça e coleta, é relatado 

pelos Kyikatêjê a constante retirada ilegal de madeira, com escoamento pela estrada de terra 

próxima à TI até a BR-222. Além dessa área de invasão, ao sul, próximo ao rio Flexeiro outra 

área é apontada como de roubo de castanha por não-índios. Em toda a área sul, conforme 

mostram as setas pretas no Mapa de Uso Ambiental, são identificados pontos de entrada ilegal 

de não-índios na TI, facilitada pela existência da ferrovia e pela instalação de fazendas e 

urbanização na região. 

 

Agricultura de subsistência e roça 

Em um resumo feito por Fernandes (2010: 21-23) é possível observar que em 

praticamente todas as aldeias habitadas pelos Kyikatêjê, desde o Maranhão até a atual posição 

em Mãe Maria, o hábito do plantio de roças é usado como uma de suas referências. 

Na atual aldeia Kyikatêjê as roças foram plantadas antes mesmo da mudança dos 

índios para o local, em áreas de capoeiras. As espécies escolhidas para cultivo inicial foram 

banana e macaxeira e hoje também há plantação de milho nas variações branca e roxa, que 

foram adquiridas com os índios Krahô (JGP, 2006). 

A roça tradicional (pur) é uma das principais fontes de alimento e além das espécies 

inicialmente plantadas, hoje também é possível encontrar amendoim (mundubim), mandioca, 

batata-doce, abóbora, inhame e milho (põhy) que são utilizados tanto na alimentação quanto 

na realização de rituais e festas (FERNANDES, 2010). É importante dizer que o milho e a 

macaxeira hoje também servem para a alimentação dos porcões criados em cativeiro, 

conforme visto adiante. 

Na implantação da roça, a derrubada e a queimada são tarefas masculinas, enquanto o 

plantio e a colheita são tarefas prioritariamente femininas. 

 

Extrativismo 

Muito da produção do extrativismo é consumida internamente já que a comunidade 

Kyikatêjê, assim como os Parkatêjê e os Akrãtikatêjê, aprecia a castanha em sua culinária, 

seja preparada com o cupuaçu, assada como componente do Kuputi ou, ainda, triturada para o 

cozimento das caças com o leite da castanha (FERNANDES, 2010). 



84 

 

A exploração dos castanhais, contudo, se dá de forma diferenciada entre as três aldeias 

de Mãe Maria. Segundo afirma Fernandes (2010):  

Os Kyikatêjê solicitaram a intervenção da FUNAI para delimitação das áreas de 

mata destinadas à caça e à distribuição dos castanhais da Reserva Indígena Mãe 

Maria. As decisões consensuais das lideranças Kyikatêjê e Parkatêjê registradas em 

ata constituem normas de orientação convencionadas para ocupação dos espaços na 

mata, cabendo reclamação e solicitação dos grupos que se sentirem lesados junto à 

FUNAI para mediação nos casos de descumprimento do combinado (FERNANDES, 

2010: 28-29).  

A autora segue falando sobre o momento de discussão em torno da decisão de quais 

áreas deveriam ficar a cargo das diferentes aldeias: 

No ano de 2006 acompanhei a solução de conflito pela liderança Parkatêjê e 

Kyikatêjê com relação ao não respeito dos limites dos castanhais pelos membros dos 

grupos, divisão feita em consenso na ocasião da formação da nova aldeia pelos 

Kyikatêjê. O local escolhido para o diálogo no sentido de solucionar o impasse foi a 

sede da Administração Regional da FUNAI em Marabá que, por ser considerada 

“campo neutro”, configura-se local adequado para encaminhamentos e acordos 

(FERNANDES, 2010: 29).  

Os Kyikatêjê reconhecem como sendo de sua área de atuação 16 colocações de 

castanha ao longo da parte leste da TI. Entre essas colocações a mais conhecida é a Barraca 

Alagada, local onde também é intenso o trabalho de caça. 

Além da castanha, também é muito apreciado o cupu (Kôt`yi) e o açaí (Têrêre), frutas 

que podem ser consumida diariamente e fazem parte da cultura dos Gavião. Segundo 

Fernandes (2010: 45) “as crianças também sobem nos altos pés de açaí para a coleta dos 

cachos e desde pequenas aprendem as técnicas do preparo”. 

A atividade de coleta de castanha e outros frutos, assim como nas outras aldeias, é 

primordial para os Kyikatêjê. 

 

Caça 

Próximo à aldeia, elaborado e mantido pelo Projeto Kyikatêjê Ambiental, a criação de 

17 porcões (Krô Jarêtêti – muitos porcões) em cerca de um ha de área, fornece a carne mais 

apreciada pela comunidade. Os Kyikatêjê apreciam de tal forma a carne do animal, que 

muitas vezes se autodenominam “Krôkatêjê” em referência ao Krô – porcão. 
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Figura 28. Local de criação do Porco-queixada na aldeia Kyikatêjê. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

As matrizes foram doadas pela Vale. A reprodução se dá principalmente na época de 

chuva, sempre gerando um filho por casal. Os animais são abatidos com cerca de dois anos, 

quando podem ser consumidos por motivo de festa ou quando uma pessoa tem que pagar 

outra por favores ou como forma de agradecimento. De toda forma, a criação não substitui a 

caça, que é feita com prazer pelos caçadores.  

Em época de seca os animais são criados na base de milho e macaxeira. Já em época 

de chuva (que também é época de roça) os animais são alimentados com os produtos da roça: 

abóbora, macaxeira, milho. Em média um porcão em ponto de abate pesa entre 25 e 30 kg. 

Foram relatados casos de invasão da TI com intuito, entre outros, de conseguir caça. 

Em ronda na parte oeste da TI, beirando a reserva por uma estrada de terra foi possível ver um 

saco com alguns cascos de jabuti jogado na beira da estrada (Figura 29). As pessoas que 

acompanharam a ronda desconfiam que esses animais tenham saído de dentro da TI Mãe 

Maria, única área florestada na região próxima. 
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Figura 29. Jabutis encontrados na beira da estrada que margeia a TI, ao longo do rio Jacundá. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

Aldeia Akrãtikatêjê 

Com a aldeia constituída formalmente há pouco mais de um ano, os Akrãtikatêjê estão 

em processo de consolidação na nova aldeia. Isso se reflete em estruturas ainda em fases 

iniciais, seja em relação às atividades de subsistência, seja em relação ao acesso à educação, 

saúde e outros serviços. 

Em 2010 ainda não havia, por exemplo e em contraposição às outras duas aldeias, 

energia elétrica instalada. A pouca energia disponível na aldeia vinha de um gerador ligado 

todas as noites. 

Não obstante, os Akrãtikatêjê têm grande anseio de se estruturar e conseguir guiar seu 

próprio caminho, sem a dependência de não-índios. 

Conforme pode ser observado no Mapa de Uso Ambiental (Anexo 2), apesar de os  

Akrãtikatêjê estarem no limite oeste da TI, as áreas de caça e coleta de frutos mais utilizadas 

ficam próximas ao limite leste. É possível também observar o uso de grande extensão do rio 

Jacundá, que os Akrãtikatêjê descem para realizar a pesca e, por vezes, aproveitam e param 

no caminho para acampar, caçar e coletar frutos. 

Ao sul da aldeia Kyikatêjê os Akrãtikatêjê identificam uma grande área rica em 

cupuaçu, mas que não é utilizada por eles por uma organização interna dos Gavião. 

Os Akrãtikatêjê apontam uma grande área de invasão ao sul da TI, principalmente para 

roubo de castanha, além de um ponto de invasão próximo à aldeia, através do rio Flexeiro. Em 

conjunto com os mapas produzidos junto aos Parkatêjê e Kyikatêjê é possível observar que a 

TI encontra-se cercada de pontos de invasões por não-índios em seu território. 
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Agricultura de subsistência e roça 

A agricultura praticada pelos Akrãtikatêjê se restringe hoje a uma pequena roça, com 

cerca de três alqueires, onde são plantados mandioca, arroz, milho, banana e batata. Além 

desses cultivos tradicionais, os Akrãtikatêjê têm também 120 pés de coco da praia plantados. 

A comunidade se orgulha de ter roça tradicional, em que a colheita é feita de forma 

manual, sem auxílio de maquinários pesados que, segundo eles, ajudam a degradar o solo e as 

matas do entorno. 

A mandioca é utilizada para fazer farinha que antigamente era doada para pessoas de 

outras aldeias que se dirigiam ao local em busca do alimento. A prática, que passou a ser 

considerada abusiva, acabou e hoje os Akrãtikatêjê fazem farinha só para consumo interno. 

A comunidade indica a intenção de fazer um pomar associado (na parte de baixo da 

reserva, indo pra estrada) com banana, cupu, cacau, laranja, coco e integração com a criação 

de alguns animais como jabuti e peixes.  

 

Extrativismo 

Os Akrãtikatêjê usavam principalmente as colocações conhecidas como São Gregório, 

São Francisco e São Pedro. Com a divisão das aldeias, os Akrãtikatêjê não usam mais 

qualquer colocação por repressão das outras aldeias. Dessa forma, buscam junto ao Ministério 

Público uma nova divisão das colocações de castanha existente na TI entre as três 

comunidades. Os Akrãtikatêjê também falam sobre a possibilidade de terem disponíveis 

tropas de muares para o transporte da castanha coletada na mata, como ocorre nas outras duas 

aldeias. 

A comunidade manifesta o desejo de conseguir coletar açaí, bacaba e buriti para a 

confecção de cosméticos. Eles relatam que já viram esses produtos no comércio e que a 

matéria-prima é encontrada dentro da reserva, o que tem um grande potencial de gerar receita 

para a manutenção de projetos na aldeia. 

No entanto, para isso é necessário que consigam máquina para a extração da polpa 

dessas frutas além de capacitação para a confecção dos cosméticos. Depois de capacitados, 

pretendem continuar o trabalho sozinhos, sem mais a ajuda de terceiros, com mão-de-obra 

totalmente indígena. Essa seria, inclusive, uma forma de manter os mais jovens no local, para 

que possam viver mais a cultura Gavião e menos a cultura de não-índios. 



88 

 

O babaçu também é normalmente coletado e só não comercializam o fruto porque não 

têm conhecimento para barganhar a venda. Já houve oferta de R$10,00 (dez reais) em um 

saco da fruta, valor considerado irrisório pela comunidade. 

Além de castanha, açaí, bacaba e buriti a comunidade também coleta andiroba, uxi, 

pequi e óleo de copaíba, usado para gripes e resfriados. O uxi também é usado como 

ingrediente principal em uma das variações do Berarubu. 

Como o bacuri só está presente perto do Negão, a comunidade não tem acesso ao 

fruto. 

 

Caça 

Como nas outras aldeias, um dos animais mais apreciados para a caça é o porco-

queixada (porcão), mas não só. Também caçam jabuti (figura abaixo), mutum, macaco 

guariba, veado, paca. 

 

Figura 30. Momento de chegada da caça. Observa-se a presença de cães e do uso da espingarda. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

Quando saem da aldeia com o intuito de caçar, chegam a ficar entre 8 e 15 dias 

acampados na mata, caçando de noite (caça de espera) e de dia. Para conservar a caça fazem 

coivara de fogo (muquém), um jirau e jogam a caça dentro, o que garante a conservação por 

até uma semana.  
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A caça noturna acontece mais em época de festa, em final de corrida de tora ou em 

final de outras festas.  

Os Akrãtikatêjê relatam preocupação com a diminuição na oferta de caça, observada 

ao longo dos últimos anos e relatam que além da diminuição da área de habitat para esses 

animais, o aumento da pressão por caça também estressa os animais. Fora isso, é comum ver 

animais atropelados na rodovia, principalmente paca, tatu e cutia. 

No intuito de tentar conservar ou, pelo menos, diminuir a pressão de caça, os 

Akrãtikatêjê têm a intenção de fazer uma reserva de cerca de 200 m² com criação de jabuti, 

paca e veado branco e vermelho. 

Eles querem que os mais jovens evitem comer comida de não-índio, que é 

contaminada com agrotóxicos e hormônio. Diz Paiaré (cacique da aldeia) que hoje as meninas 

estão amadurecendo muito cedo por causa dos hormônios encontrados nos frangos e que isso 

não é saudável. 

 

 TI Nova Jacundá 

Localizada no município de Rondon do Pará e Jacundá, na Região Hidrográfica 

Tocantins, a TI Nova Jacundá tem 424 ha de área. 

Apesar de estar dentro do território coberto pela Região Hidrográfica Tocantins, a TI 

Nova Jacundá encontra-se banhada apenas pelo igarapé Jacundá, que fica em níveis muito 

baixos em época de verão amazônico, quando a seca se faz presente.  

Como pode ser observado no Mapa de uso ambiental (Anexo 5. Mapa de uso 

ambiental – TI Nova Jacundá), a TI encontra-se em área em processo de fragmentação 

florestal, o que implica em uma série de impactos para a biota local, inclusive já sendo 

percebidos impactos pela comunidade Guarani Mbya.  

Nesta seção serão analisados padrões referentes ao uso dos recursos naturais pelos 

Guarani de Nova Jacundá e possíveis impactos decorrentes do asfaltamento do trecho 

Palestina do Pará – Itupiranga da rodovia BR-230. 

 



90 

 

Corpos Hídricos 

Como visto, não há disponibilidade de grandes corpos hídricos nem dentro nem no 

entorno da TI. O igarapé Jacundá, que corta a área, fica com o nível de água muito baixo no 

verão amazônico, período de seca, sendo utilizado então somente para dessedentação animal.  

A atividade pesqueira é, então, realizada principalmente no igarapé Arapari durante o 

verão, quando pescam piau, curimatá (Prochilodus spp), traíra (Hoplias sp.), mandi 

(Pimelodus sp.). Nenhuma dessas espécies encontra-se na lista de espécies ameaçadas de 

extinção brasileira (MMA, 2008). A pesca é realizada com ajuda de rede, tarrafa ou mesmo 

com as mãos. No inverno amazônico, a pesca é realizada com a ajuda de anzol e linha.  

No entanto, a pesca parece não assumir grande importância na vida dos Guarani Mbya 

de Nova Jacundá, sendo a principal fonte de alimentação os alimentos cultivados na roça da 

aldeia. 

Próximo à aldeia, há um açude abandonado (ver figura abaixo). Há intenção, 

entretanto, de reativá-lo para ser utilizado para criação de peixes e dessedentação animal. Para 

isso, sugere Almires Guarani, seria bom ter miriti (Mauritia flexuosa) plantado ao redor do 

açude. Segundo ele, a palmeira ajuda no afloramento de água do solo.  

 

Figura 31. Açude desativado na TI Nova Jacundá. Há intenção de criar peixe no local. 

Foto de Paula Dodde. 

 

Pela latente escassez de água, foi necessário construir um poço artesiano para o 

abastecimento das pessoas da aldeia. A água consumida na comunidade da TI Nova Jacundá 

provém de um poço de 98 metros de profundidade. 
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Atividades Produtivas 

Agricultura de subsistência e roça 

Um levantamento feito por Felipim (2001) mostra que a agricultura tem grande 

importância para os Guarani, englobando cultivos como milho, aipim, abóbora, batata-doce, 

amendoim, feijão, cará, fumo, algodão. Uma das principais fontes de alimentação, a 

agricultura de subsistência dos Guarani Mbya guardam importância estratégica para a 

sobrevivência na aldeia em Nova Jacundá. Para os Guarani, a agricultura é a atividade 

estrutural da vida comunitária, guardando importância referente a valores como organização 

interna, reciprocidade, intercâmbios de sementes e espécies, experimentos, rituais, renovação 

dos ciclos.  

Na roça, que fica no limite leste da TI, a comunidade planta banana (pakova), cana, 

melancia, milho (avaxi), cupu, quiabo, arroz, feijão, açaí, mandioca, mamão entre outros.  

 

 

Figura 32. Armazenamento de arroz, em meio à roça. 

Foto de Thiago Scarpa. 
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Schmitz e Gazzaneo (1991 apud FELIPIM, 2001) afirmam que o milho e a mandioca 

eram os cultivos mais importantes para os Guarani da era pré-colonial, seguidos da batata-

doce e do cará. 

Ainda hoje a mandioca é um cultivo importante para os Guarani de Nova Jacundá. 

Com o excedente da produção, a comunidade recebe recursos que financiam diversas 

atividades na aldeia. O saco da mandioca, uma das variedades cultivadas, é vendido a 

R$80,00. Em toda a roça estão plantadas 50 linhas de mandioca, sendo cada linha equivalente 

a 20 sacos. Se a transferência de preço fosse linear, cada linha custaria R$1.600,00, mas, se 

houver interessado em comprar a linha inteira, esta sairá por R$1.000,00. 

Também o milho tem importância comercial em Jacundá. O excedente do cultivo é 

vendido esporadicamente para moradores de Jacundá que se interessam pelo produto. Hoje o 

debulhamento do milho é hoje feito em um aparato preparado com madeira e palha (ver figura 

abaixo) e a comunidade anseia uma máquina que seja mais eficiente neste processo. 

 

Figura 33. Aparato usado para debulhar milho. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

O ciclo da roça se divide basicamente em derrubada, coivara, queima plantio e 

colheita. Nas três primeiras etapas participam homens de diferentes famílias, em conjunto. 

Nas fotos abaixo é possível perceber que os troncos não são retirados imediatamente. Estes 

são aproveitados lentamente ao longo do ano como lenha. 
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Figura 34. Roça dos Guarani, com plantação de mamão, banana, arroz, entre outros. 

Fotos de Paula Dodde. 

 

Após a época de queima, cada família cuida do seu próprio espaço e do seu sistema de 

colheita. O plantio geralmente é feito pelas mulheres, bem como a colheita, não furtando aos 

homens ajudá-las, se possível for.  

Segundo Almires Guarani, a área de roça sofre rodízio anual para o descanso do solo. 

Para os Guarani o ciclo anual é dividido em duas estações: calor e frio, respectivamente ara 

pyau e ara yma.  

 

Extrativismo 

Ultimamente a coleta de frutos tem entrado em decadência entre os Guarani de Nova 

Jacundá. Isso se deve ao fato da área estar sendo degradada nos últimos anos. A área 

reservada aos Guarani é extremamente pequena para que qualquer atividade extrativa se dê de 

forma satisfatória. Ainda assim, sobrevive a coleta de açaí, cupu e bacaba, tanto para consumo 

quanto para fabricação de artesanato. 

Como forma de incrementar as atividades relativas à coleta desses frutos, a 

comunidade tem ideia de comercializar a polpa desses frutos (açaí e bacaba).  

Enquanto o cupu frutifica entre janeiro e março, a bacaba começa a frutificar mais 

cedo, em setembro, se estendendo até fevereiro. Durante esse período as pessoas interessadas 

na coleta dos frutos, homens e mulheres, saem da aldeia em direção aos locais de 

concentração dessas espécies e voltam ao final do dia. Pela pouca distância entre a aldeia e o 

local de coleta, não há necessidade de fazer acampamento e os frutos são trazidos para a 
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aldeia para serem beneficiados. Essa busca é realizada ao longo de todo o período de 

frutificação da espécie. 

Nas mesmas áreas onde há cupu e açaí também é possível encontrar espécies de 

interesse medicinal, como jatobá (Hymenaea courbaril) e cedro (Cedrela sp.). A casca do 

jatobá é utilizada pela comunidade para curar doenças respiratórias e inflamações de diversos 

tipos. No caso do cedro, suas folhas e casca são usadas para tratar tontura, insônia, banhar 

crianças, evitar a diarreia (principalmente em crianças) e como regulador intestinal. 

A comunidade manifestou interesse de plantar e desenvolver um projeto de 

recuperação de raízes medicinais, existentes em aldeias Guarani de Mato Grosso, na TI Nova 

Jacundá, sem citar, no entanto, que variedades seriam essas. 

Além de açaí, cupu e bacaba, a comunidade também usa espécies não frutíferas para 

confecção de cestaria e artesanatos em geral, como taboca, jiboião, toari e cipó titica. Mas há 

uma reclamação em relação à diminuição da oferta de matérias-primas naturais na área da TI 

Nova Jacundá como o guarimã e o cipó. A diminuição da oferta desse último, cipó 

(guanimbé), acaba por incentivar o uso de linhas de algodão, de origem não indígena, para 

trabalhar o artesanato. 

Uma das formas de artesanato produzida em Nova Jacundá é a fabricação de biojoias, 

que são vendidas para visitantes ou em outras cidades, como Belém, quando alguém da 

comunidade precisa ir para esses locais por algum motivo. Para as biojoias os materiais mais 

usados são as sementes de açaí e bacaba que podem ser usadas tingidas ou ao natural. 

 

Caça e pecuária 

A atividade de caça e criação de gado realizada principalmente pelos homens em 

busca de alimentação para a família, não representa a principal fonte de subsistência, ficando, 

como visto, a cargo dos produtos cultivados na agricultura essa função. 

Entretanto quando perguntados sobre os impactos que uma rodovia pode trazer, os 

Guarani logo se lembram da diminuição da oferta de animais caçados, como jabuti, tatu e 

paca. Ainda hoje saem à mata em busca de guariba, anta, veado, jabuti, paca e porcão. 

Quando encontram jaguatirica, abatem o animal para confecção de artesanato com os ossos. 

Desses animais, a anta (Tapirus terrestris) está na categoria Vulnerável da lista de 

espécies ameaçadas da IUCN (2006, apud MMA, 2008) sendo (i) a caça ilegal, (ii) a perda de 
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habitats e (iii) o atropelamento em estradas e rodovias os principais motivos de ameaças 

(MAMEDE; ALHO, 2006). É o maior mamífero terrestre da América do Sul e também o 

maior herbívoro, se alimentando de frutos, folhas e raízes. Com um ciclo de vida de 35 anos e 

chegando a pesar 300 Kg, é um bom indicativo de oferta de caça, dado a sua longevidade e o 

seu tempo de gestação (MAMEDE; ALHO, 2006). 

A atividade é realizada apenas por homens, podendo ser feita de dia ou de noite. 

Quando a técnica escolhida para a caça é a de espera, com auxílio de rede de captura, a 

atividade se realiza na parte da noite e os caçadores esperam atrair a presa colocando uma isca 

sobre a rede, armada no chão. De dia caçam com auxílio de espingarda. 

Com a diminuição da oferta de caça na região, os representantes Guarani Mbya 

manifestaram interesse na criação de porco-queixada, como feito pelos Gavião de Mãe Maria. 

Segundo relato de João Guarani, cacique da aldeia, os Gavião ofertaram um casal da espécie 

para que os Guarani de Nova Jacundá pudessem fazer sua criação em cativeiro.  

Enquanto isso não ocorre, uma forma de driblar a falta de proteína animal na aldeia é a 

criação de gado e frango. Com algumas poucas cabeças de gado, os Guarani conseguem 

complementar seu sustento (ver figura abaixo). Há intenção de construir um curral com 

cercamento do pasto, para maior controle da produção. 

 

Figura 35. Criação de gado na aldeia. 

Foto de Thiago Scarpa. 
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TI Sororó 

Com uma superfície de 26.257 ha e 73.706 km de perímetro, a Terra Indígena Sororó 

localiza-se na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia, na subdivisão hidrográfica SUB1 – 

Tocantins Baixo, bacia do rio Itacaiúnas.  

Fazendo o limite sul da TI, estão os igarapés Caracol e Gameleira e, dentro do 

território, o córrego Água Preta corta parte da TI no sentido Leste-Oeste. Indiretamente esse 

córrego tem ligação indireta com o rio Itacaiúnas, que deságua no rio Tocantins na altura de 

Marabá. O córrego Água Preta deságua no rio Coqueiro, braço do rio Sororozinho, que 

deságua no rio Sororó e este, por sua vez, deságua no rio Itacaiúnas, já no município de 

Marabá.  

A TI Sororó tem seu território cortado pela Rodovia BR-153, conforme pode ser 

observado abaixo. 

 

 

Figura 36. A TI Sororó é cortada no sentido norte-sul pela rodovia BR-153. 

 

No início de setembro de 2010, aproximadamente no fim da primeira semana do mês, 

um incêndio atingiu o limite oeste da TI, vindo da direção de São Domingos do Araguaia e de 

Fortaleza. A origem parece ter sido de uma queimada iniciada por um fazendeiro. O fogo 

fugiu do controle e atingiu a reserva. No dia 20 de setembro de 2010, uma segunda-feira, nas 

margens da BR-153, um novo incêndio começou, se transformando em outra frente de 

destruição da mata (contato pessoal com Elton Aikewara em 19 de outubro de 2010).  
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A informação dada pela Funai para a comunidade Itahy foi de que o incêndio, tanto o 

originado na BR-153 quanto o que atingiu a parte oeste da TI, queimou cerca de 30% da área 

da reserva. O fogo atingiu as áreas de roça da comunidade Itahy e chegou próximo das casas 

da aldeia. 

A comunidade pediu a ajuda à Funai e a outras autoridades, o que não aconteceu até 

sábado, dia 25, quando resolveram fechar a BR-153. A estrada ficou fechada entre 5 e 13 

horas, quando a chegada da Funai, Sema (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) /Ibama e 

três bombeiros acalmou a situação. Com o trabalho da comunidade de Itahy, dos bombeiros e 

de uma chuva, o incêndio acabou. Inconformados pela demora no atendimento, a comunidade 

deu entrada em um processo no Ministério Público, em Marabá, querendo compensações 

acerca da implantação da BR-153. 

Novamente, no dia 25 de janeiro de 2012, os Aikewara bloquearam a rodovia por três 

dias, solicitando compensações pelos impactos da BR-153, ou o desvio de seu traçado para 

que não corte mais a TI Sororó
38

. 

 

Corpos Hídricos 

Aldeia Sororó 

Além dos igarapés Caracol e Gameleira, que fazem o limite sul da TI, outro corpo 

hídrico importante para a aldeia Sororó é o córrego denominado Água Preta. É ele que norteia 

a utilização do território para caça e coleta de frutos e outros recursos não madeireiros, além 

de ser utilizado atualmente como a principal fonte de pesca. 

Antes do corte da rodovia BR-153 na TI Sororó, os rios utilizados para pesca pelos 

Aikewara incluíam o igarapé Saranzal (localizado fora da área da reserva indígena), o igarapé 

Caracol e o igarapé Gameleira. No entanto, com o passar dos anos e a aproximação do 

desflorestamento, a comunidade passou a pescar dentro da área indígena, evitando, dessa 

forma, o contato com não-índios (kamará
39

). 

Para a atividade pesqueira, integrantes da comunidade se reúnem e seguem em direção 

ao interior da reserva. Utilizando-se de anzol nos meses de inverno, quando o nível do igarapé 

fica mais alto, e de timbó (timó eté) nos meses de verão, o resultado da pesca no igarapé Água 

                                                 
38

 Fonte: <http://www.prpa.mpf.gov.br/news/2012/indios-aikewara-bloqueiam-rodovia-br-153-no-para>. Acesso 

em 26 de janeiro de 2012. 
39

 Os termos entre parêntesis em itálico são utilizados pelos índios na sua língua ou comunicação. 
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Preta é principalmente piabinha, cará, piau (Leporinus sp.), mandi, traíra (Hoplias 

malabaricus) e piranha (Pygocentrus nattereri). É também na área do Água Preta que os 

Aikewara conseguem jacaré (sacaré).  

O uso do timbó serve para “embebedar” os peixes. A ação do cipó se dá em poucos 

minutos, consumindo o oxigênio da água e deixando quando os peixes mais lentos quando 

podem ser facilmente pegos com as mãos.  

Os integrantes da atividade pesqueira consomem o resultado da pesca na própria 

comunidade, não sendo esta, uma atividade que visa o comércio. 

Nenhuma das espécies pescadas pelos Aikewara encontra-se no Livro Vermelho da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Ministério do Meio Ambiente (2008). 

 

Aldeia Itahy 

Como visto, os igarapés Caracol e Gameleira fazem o limite sul da TI e são corpos 

hídricos importantes também pelo uso desse recurso pela comunidade Itahy.  

Pela proximidade com a aldeia, o igarapé Gameleira é usado diariamente, incluindo 

usos para banho e atividades domésticas principalmente durante o verão amazônico, quando o 

nível do rio fica mais baixo, e as águas, mais calmas (Figura 37). É utilizado também para 

pesca e obtenção de jacaré. 

 

Figura 37. Igarapé Gameleira utilizado para atividades domésticas em mês de verão amazônico. 

Foto tirada por Thiago Scarpa na aldeia Itahy em julho. 
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Outro corpo hídrico de importância para a comunidade Itahy é o córrego Água Preta, 

no interior da reserva.  

Os usos dos corpos hídricos variam ao longo do ano, de acordo com as estações. No 

verão a pesca de traíra (Hoplias sp.), cará, piaba (Leporinus friderici), piauiú, jacaré são feitas 

no igarapé Cupu, que forma lagoas na época de seca. Nesse caso a pesca é realizada com a 

ajuda do cipó timbó. No inverno a pesca de surubim (Pseudoplatystoma fasciatum), praqué, 

boca larga, raia e jacaré ocorre no igarapé Água Preta e no igarapé Gameleira com a ajuda de 

anzol e timbó. 

 

Atividades Produtivas 

Aldeia Sororó 

Agricultura de subsistência e roça 

Com sistema de roças coletivas e familiares, conforme pode ser observado no Mapa de 

roças da aldeia Sororó (Anexo 7. Mapa de Roças e uso dos corpos hídricos – Aldeia Sororó – 

TI Sororó), os principais alimentos cultivados são milho (auati), fava (kumaná), abóbora, 

farinha, pepino, mandioca, banana, arroz (plantado de 20/25 anos pra cá, assim como o 

milho), melancia, cará, entre outros. A colheita na roça cobre apenas parte das necessidades 

internas dos Aikewara (ainda há necessidade de compras na cidade), e o pouco excedente, 

principalmente milho e fava, é comercializado nas cidades próximas. 

A venda desses produtos fornece renda para pessoas que trabalham na atividade. 

Segundo relatos ouvidos na aldeia Sororó, o preço da saca (4 latas equivale a uma saca) da 

fava varia entre R$180,00 na baixa e R$200,00 na alta, sendo a opção mais interessante pelo 

preço de venda. Para a saca do milho, o valor oscila entre R$30,00 e R$60,00. 

 

Tabela 07: Preço da saca fava e do milho em época de safra e entressafra 

 
Preço 

  Baixa Alta 

Fava 180 200 

Milho 30 60 

Fonte: elaborado com informações coletadas na aldeia Sororó. 
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A atividade agrícola em roças coletivas foi estimulada no início da década de 1980. 

Segundo Ricardo (1985), os próprios Aikewara preferiram que o projeto conhecido como 

Projeto Aikewara passasse a enfatizar, em detrimento da coleta de castanha, a produção de 

excedentes agrícolas comercializáveis, dado que eles vinham sendo estimulados por regionais 

e funcionários da Funai a cultivarem roças coletivas. Um dos argumentos utilizados para o 

pedido de alteração da ênfase do projeto foi a diminuição na produtividade das castanheiras 

com o desaparecimento dos vetores responsáveis pela polinização da árvore, causado pelo 

enorme desmatamento que vinha ocorrendo na região (FERRAZ, 1981 apud RICARDO, 

1985: 113).  

O relato da Maria da aldeia Sororó confirma a situação da queda na produção de 

castanha. No final da década de 1980 e início dos anos 1990 a produção variava entre 40 e 50 

hectolitros de castanha, hoje a produção não chega 4 hectolitros. Corroborando a informação 

dada por Ferraz (1981, apud RICARDO, 1985:113), Maria afirma ainda que a queda na coleta 

de castanha se deve ao fato de muitas queimadas terem acabado com áreas de castanhais na 

região. Especificamente três grandes queimadas contribuíram para a diminuição na oferta de 

castanha e também de caça. Em 1995 e em 2007 o fogo usado por fazendeiros locais para 

“limpar” a área, fugiu do controle e invadiu a reserva indígena Sororó. Em 2004, um foco de 

incêndio causado por ponta de cigarro na beira da estrada se alastrou contribuindo também 

para a alteração na formação florestal em área indígena Aikewara.  

 

Extrativismo 

Mas os impactos nos castanhais de Sororó começaram alguns anos antes, como conta a 

comunidade na atividade Linha do Tempo. A abertura da OP2 em 1972, estrada operacional 

construída pelo exército à época da Guerrilha do Araguaia, cortou o castanhal mais produtivo 

dos Aikewara, localizado no Polígono da Castanha, uma área disputada no sul do Pará pela 

sua importância político-econômica (BELTRÃO; MASTOP-LIMA; MOREIRA, 2008). A 

rodovia, que mais tarde virou a estadual PA-253 e depois a federal BR-153, cortou uma área 

de aproximadamente 7,8 Km da reserva indígena, além de cerca 1,5 Km de estrada limítrofe à 

TI, e acabou com o castanhal e o açaizal na região
40

.  

O relato da comunidade mostra que o maior impacto sentido com relação à diminuição 

dos castanhais, se deu à época de abertura da estrada. Os tratores derrubaram principalmente 

                                                 
40

 Histórico feito com base em Ricardo, 1985. 
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açaí, castanheira e taboca (esta última era utilizada para fazer arco e flecha). Muitos caititus e 

pacas foram atropelados, o que também fez diminuir a caça dessas espécies. 

Dois anos depois da abertura da rodovia e até 1975, a Funai usou os Aikewara como 

mão-de-obra para a exploração da castanha na região. A mão-de-obra utilizada, índios e 

regionais, era aviada pelo Posto Indígena (PI), recebendo mantimentos, em adiantamento 

pelos serviços prestados, que deveriam ser pagos após a venda da castanha pela Funai. 

Esse sistema, conhecido também como sistema do barracão, era comum na região. As 

mercadorias do barracão, vendidas a preço de custo para os Aikewara, deveriam ser pagas 

com o saldo entre o valor total arrecadado com o transporte ou coleta da castanha ao final da 

safra e o valor total das mercadorias adquiridas ao longo da safra. Se houvesse excedente, os 

índios eram pagos em mercadorias adquiridas em Marabá, enquanto os regionais recebiam em 

moeda corrente, descontada a taxa devida ao imposto de renda, quando o saldo ultrapassava 

determinado valor. 

Ainda em 1975, o preço de compra do hectolitro da castanha era da Cr$ 35,00, 

enquanto a Delegacia revendia o fruto a até Cr$ 180,00/hectolitro. Do valor arrecadado com a 

venda, 45% deviam ser aplicados no próprio PI e 10% eram enviados a Postos improdutivos. 

Dos outros 45% arrecadados, não se sabe o destino. 

Em 1976, sob coordenação da antropóloga Iara Ferraz e promoção do DGPC/Funai, 

foi implantado o Projeto de Emergência do Plano Integrado de Desenvolvimento Comunitário 

Gavião-Aikewara (PIDC), com objetivo de permitir a auto gestão do grupo na extração da 

castanha. O Projeto, que também abrangia o povo Gavião, previa atividades agropecuárias 

visando excedente comercial para diminuir a dependência da castanha, que no caso dos 

Aikewara, devia assegurar o nível mínimo de subsistência, pois faltava alimentação. Para os 

Aikewara, os objetivos eram maiores: reaver 2/3 de sua área, invadida por castanheiros da 

região.  

No ano seguinte, certos de conseguirem reaver parte do seu território, os Aikewara 

organizaram a safra e a venda foi realizada por Tibaku, da aldeia Itahy, nas proximidades da 

região. O resultado novamente foi uma comercialização inexpressiva. 

Em 1978 os Aikewara conseguiram se reorganizar e, contratando mão-de-obra local, 

conseguiram Cr$ 55.000,00 usados totalmente para pagar os coletores e tropeiros contratados. 

Na safra seguinte os Aikewara entregaram a produção aos grandes proprietários de castanhais 
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vizinhos, como em 1974/75, pelo melhor preço de venda conseguido, em relação ao preço 

pago pela Funai (CTI-PROJETO AIKEWARA, 1980, apud RICARDO, 1985). 

Em 1980 os Aikewara vendem sua produção diretamente em Marabá, com apoio da 

Ajudância da Funai e de Tiuré, índio Potiguara que trabalhara com os Gavião anos antes. Com 

uma tropa de muares anteriormente adquirida, os Aikewara levaram a produção à beira da 

OP2, de onde partiu o caminhão fretado para a venda da produção em Marabá. 

No ano seguinte o CTI apoiou, através do Projeto Aikewara (elaborado pela 

antropóloga Iara Ferraz através da solicitação de Tiremé Aikewara), a produção de castanha. 

Os recursos financeiros advindos do Projeto, juntamente com recursos da venda de um lote de 

mogno e cedro (derrubados por conta da abertura de novas roças ao longo da OP2), e de 

recursos vindos de um empréstimo do chefe do PI e da Funai, os índios deram início ao 

trabalho de coleta de castanha por conta própria. A documentação necessária para a 

comercialização direta da castanha, sem intermédio da Funai, foi obtida por Timeré, 

conhecido pelos Aikewara como o responsável pela safra através da 2ª DR (FERRAZ, 1981a 

apud RICARDO, 1985). 

De acordo com o previsto pelo Projeto Aikewara, as atividades de extração de 

castanha deveriam se iniciar em outubro com a limpeza das colocações, dos caminhos e 

estradas da mata, construção de pontes e mata-burros e outras atividades preliminares. O fruto 

é transportado por muares até um depósito na rodovia OP2. Depois de lavada e escolhida, fica 

estocada para ser transportada para o depósito dos Gavião, onde será anexada à produção 

desses para venda em Belém. À época, a produção de castanha dos Aikewara era estimada 

entre 800 e 1.000 hectolitros. Em 1981 o preço do hectolitro variou, em Belém, entre Cr$ 

900,00 e Cr$ 1.500,00. Ainda que a oferta de castanha aumentasse a cada safra, o preço 

permaneceria, no mínimo, como o preço da safra anterior. 

A produção foi comercializada pelos Aikewara à Companhia Beneficiadora S. 

Mutram, em Belém, por Cr$ 1.700,00/hectolitro. Os lucros da comercialização foram gastos, 

entretanto, na maior parte, com a recuperação da aldeia após um incêndio que destruiu a área 

(FERRAZ, 1981b apud RICARDO, 1985). 

Foi em 1982 que os Aikewara preferiram então, conforme visto anteriormente, que se 

deslocasse a ênfase dada pelo Projeto Aikewara (CTI) da castanha à produção de excedentes 

agrícolas comercializáveis. 
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Um levantamento feito em 1998 mostrou a produtividade dos castanhais que beiram a 

rodovia BR-153: 

 

Tabela 08: Produtividade dos castanhais que beiram a BR-153, TI Sororó (1998) 
 

Colocação Localização¹ Produção (hl) 

Pau Preto Km 1 Improdutivo 

Água Fria Km 3 40 

Cupu Km 4 20 

São Joaquim Km 6 Improdutivo 

São Raimundo Km 6 Improdutivo 

 

1. A quilometragem foi medida a partir da entrada da aldeia Sororó em direção ao igarapé Gameleira. 

Fonte: (BELTRÃO; MASTOP-LIMA; MOREIRA, 2008). 

 

Segundo dados da mesma fonte, considerando o preço da safra da castanha em 1998, 

R$30,00 por hectolitro, e uma produção de 24.700 hectolitros de castanha em 26 anos (da 

passagem da BR-153 em 1972 até 1998), os Aikewara deixaram de receber pela perda de 

produtividade o equivalente a R$ 741.000,00. A estrada cortou 11 km do castanhal e, tendo o 

corte da estrada 100 metros de largura, a perda de área cortando importantes castanhais da 

região corresponde a 110 ha (BELTRÃO; MASTOP-LIMA; MOREIRA, 2008). 

Hoje, em toda a área da TI Sororó existem sete locais diferentes usados para a coleta 

da castanha. São eles: Água Preta, Alegria, Bananal, Quatro Barracas, Inoaió, Jacamin e 

Cupu. Para a coleta de cupu, as opções de áreas para coleta se ampliam, chegando a doze o 

número de diferentes áreas dentro da TI. São elas: Satanás (esse nome vem do fato de existir 

muita cobra no local), Exu, Paraíba, Moicano, Tracuá, Taboquinha, Pedra Preta, Casa Vé, 

Borracheiro, Buraco do Jacaré, Sapuruiwera e Água Fria. Os nomes indicam locais onde há 

predominantemente cupu ou castanha, o que não impede que ambas ocorram juntas em uma 

mesma localidade. Açaí e bacaba também são coletados e são encontrados, junto com o cupu, 

próximos à Aldeia do Meio. 

A coleta de castanha é feita principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro e a 

coleta de cupu dura cerca de quatro meses, entre outubro e fevereiro. O tempo de 

deslocamento gasto da aldeia Sororó para as áreas de coleta dura em média de 3 a 4 horas de 

caminhada. 
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O fruto da castanheira é muito apreciado na culinária Aikewara. O leite da castanha é 

consumido com mandioca e mel; com cupuaçu; e com carne de caça, principalmente jabuti e 

veado.  

Além do consumo interno, o excedente é comercializado principalmente em São 

Geraldo do Araguaia, a cerca de 30 minutos da aldeia, mas também ocorre comercialização 

em São Domingos do Araguaia, também distante cerca de 30 minutos, e em Marabá, a uma 

hora e quinze minutos, aproximadamente. Entretanto, quando o excedente é vendido em 

Marabá, o produto sofre uma taxação, o que não ocorre quando a venda é realizada em São 

Geraldo do Araguaia, e por isso a preferência pela comercialização nesse município. 

Outra atividade produtiva visando o comércio é a produção de mel, vendido por 

encomenda. O apiário produz cerca de 200L de mel por mês e o valor arrecadado com a 

venda do produto é usado para manter o apiário e remunerar as pessoas que trabalham com a 

atividade. 

O preço de venda da saca da castanha de Sororó, em 2010, ficava entre R$70,00 e 

R$80,00, podendo chegar a R$100,00. Cada família é responsável pela venda da sua 

produção, mas as pessoas se unem para levar a castanha para a cidade e aproveitar o veículo 

de transporte.  

 

Caça 

Com relação à caça, a atividade é feita por homens, mas também participam as 

mulheres e crianças. Realizada com o uso de espingarda e com ajuda de cachorros (com 

exceção da caça de porcão, quando o cachorro espanta a caça) geralmente de dia, busca 

principalmente anta (tapy’i’ira), paca (kwaruwaruhu), caititu (tiwaia), porcão e, mais 

raramente, jabuti (sauti).  

Os meses mais proveitosos para a atividade são entre julho e agosto e entre dezembro 

e fevereiro. Após uma caminhada que chega a 5 horas, os caçadores chegam à região da Água 

Preta, área mais próspera em fauna sinantrópica. No verão amazônico, entre julho e agosto, a 

atividade de caça chega a durar 10 dias. Na semana do dia 12 de julho de 2010, um esforço de 

5 dias de caça resultou somente em quatro porcões e dois veados, além de uma pequena 

quantidade de peixe.  
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A relação com a caça está conturbada dado que invasores entram na reserva, muitas 

vezes de noite, em busca principalmente de veado e anta. Inicialmente o desmatamento do 

entorno fez com que os animais se refugiassem na reserva, aumentando a oferta de caça 

dentro do território indígena. Assim, os caçadores começaram a invadir a reserva. Com o 

tempo, a comunidade começou a perceber a diminuição da oferta de caça, principalmente 

veado e porcão. A diminuição é consequência da caça indiscriminada e do desmatamento na 

região. 

Os Aikewara alegam que antigamente era possível andar algumas horas na mata e 

conseguir boa caça, mas que hoje é necessário acampar para conseguir material suficiente 

para a aldeia. Essa diminuição fez surgir na comunidade o desejo de fazer criação de animais 

silvestres para suprir a necessidade da comunidade e mostrar para as crianças os animais que 

elas não conhecem. 

Além de caititus e pacas, houve relato também da diminuição de veado e porcão. Essas 

restrições na oferta de caça forçaram os Aikewara a buscar outras fontes de proteína. Dessa 

forma, hoje há criação de gado na entrada da reserva indígena e galinha na aldeia, sinalizando 

a alteração da cultura alimentar. Há também criação de porcão, conforme pode ser observado 

na figura abaixo, o que facilita o acesso a esse tipo de carne, mas comum à cultura Aikewara. 

 

Figura 38. Criação de porcão (queixada) na aldeia Sororó. 

Foto de Thiago Scarpa. 
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Aldeia Itahy 

As atividades produtivas em Itahy incluem principalmente os cuidados com as roças, 

mas também a coleta de frutos como castanha, açaí e cupu e a atividade de caça. 

 

Agricultura de subsistência e roça 

Uma das áreas de roça da aldeia Itahy fica no limite entre a fazenda e a reserva 

indígena. Essa área de roça, cerca de 2 alqueires, era do Mairá, um dos líderes da aldeia 

Sororó, mas virou capoeira e não estava sendo utilizada na época do estudo de campo. 

Em 2010 as duas áreas principais de roçado para a comunidade de Itahy ficam uma 

próxima da estrada, a oeste, e outra próxima à aldeia, a leste da estrada (ver Anexo 8. Mapa 

de uso ambiental – Aldeia Itahy – TI Sororó). A primeira é uma roça produzida com o apoio 

do Prefeito de São Geraldo do Araguaia. Inicialmente estavam plantados milho e mandioca, 

mas depois da primeira colheita do milho, a mandioca passou a ser a única variedade plantada 

nessa roça. Enquanto essa área está sendo aproveitada, uma segunda, atrás da aldeia Itahy, 

está sendo preparada para receber plantação de banana. 

A terceira área de roçado fica também a leste da estrada, próxima do igarapé Cupu. A 

mais recente das áreas, recebeu plantação de banana e arroz em 2009. 

Os principais produtos consumidos pelos Aikewara da aldeia Itahy vêm da mandioca 

brava: tucupi, farinha e puba. Na base da alimentação da comunidade Itahy estão a farinha e a 

puba, esta última usada para fazer beiju e bolos. O tucupi é vendido para comerciantes nas 

cidades próximas, São Domingos e São Geraldo do Araguaia. A mandioca brava, segundo os 

Aikewara, não pode ser ingerida crua, pelo veneno que possui. É a macaxeira que eles 

consomem diretamente, cozida, muitas vezes acompanhada de carne de caça assada. 

O processo de fabricação da farinha envolve, em primeiro lugar, a trituração da 

mandioca. Depois de ralada, a massa é colocada de molho na água, onde “derrete”. Essa 

massa é coada em sacos de pano. O que passa pelo saco entra em processo de decantação, 

para separar a massa fina e branca, a puba. O material que fica no saco é separado, sendo 

torrada e resultando na farinha bastante consumida em Itahy. 
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Extrativismo 

Os moradores da aldeia Itahy fazem coleta principalmente de castanha, entre os meses 

de novembro e fevereiro em diferentes pontos espalhados no território Sororó. Além da 

castanha, cupu e açaí também são coletados na área. 

Assim como no caso da aldeia Sororó, as áreas de coleta são parcialmente coincidentes 

com as áreas de caça, o que mostra a relação de interdependência entre as espécies vegetais e 

animais.  

Além dos frutos colhidos visando o consumo e a comercialização, os Aikewara de 

Sororó e de Itahy também colhem jenipapo, fruto do Jenipapeiro (Genipa americana L.) com 

intuito de pintar o corpo. A substância genipina, está presente tanto na casca da árvore quanto 

no fruto verde e se torna preta em contato com o ar. Para melhor visualização da substância 

enquanto o desenho está sendo desenvolvido no corpo, é feita uma mistura entre o fruto 

ralado na paxiba (raiz da palmeira Paxiúba – Socratea exorrhiza Mart.) ou em outro material 

ralador, e carvão amassado.  

Junto com o jenipapo outro fruto colhido com intuito de pintura corporal é o urucum, 

fruto do Urucuzeiro (Bixa orellana) também usado na culinária para dar cor aos alimentos 

(Figura 39). 

 

 

Figura 39. O urucum é utilizado tanto na culinária quanto na pintura corporal.  

Foto de Paula Dodde. 
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Caça 

A caça, realizada no verão, pode durar até cerca de quinze dias, período em que as 

famílias ficam acampadas na mata, e, por isso, deve ser programada com antecedência com a 

comunidade. Durante o período em que as famílias ficam acampadas, os homens se ocupam 

da atividade da caça e as mulheres cuidam da alimentação. A caça conseguida no mato é 

colocada no jirau para ir muquiando, assando para tratar o sangue. Também é dever das 

mulheres fazer a conservação dos animais, com isopores, e levar o excedente de caça para as 

pessoas que ficaram tomando conta da aldeia. 

Para a comunidade de Itahy existe uma área de caça que não está dentro dos limites da 

TI. É a área do fazendeiro conhecido como Carlito, que mantém uma área florestada contínua 

à reserva. A área da fazenda é delimitada a norte pelo igarapé Cunha e seu proprietário tem 

boa relação com os Aikewara. 

Para as atividades de coleta, no inverno, e caça, no verão, são feitos acampamentos na 

mata. O acampamento localizado próximo da confluência dos igarapés Cupu e Água Fria é 

utilizado principalmente no verão, quando os Aikewara de Itahy ficam acampados em busca 

de caça.  

A locomoção até os locais de caça é feita através de uma caminhonete até determinado 

ponto a partir do qual as pessoas seguem com uma caminhada até o local específico do 

acampamento. A caça visa a obtenção de porcão, veado e paca, principalmente. Há relato da 

existência de três espécies de onça na região (vermelha, preta e pintada) (o relato também foi 

ouvido na aldeia Sororó), mas sua caça não é realizada, sendo que a espécie só é morta se 

oferecer ameaça iminente. 

Algumas casas são de pau-a-pique outras foram construídas com palha e outras com 

madeira de castanheira. No entanto, não é comum a utilização de castanheira para a 

construção imobiliária. A madeira utilizada foi de um espécime encontrado caído na mata. 

 

Conclusões 

 Com as informações levantadas junto com as comunidades estudadas foi possível 

verificar a importância de tomar conhecimento do uso que essas comunidades fazem dos 

recursos ambientais em seus territórios. Essas comunidades visitam e utilizam toda a área da 

Terra Indígena, conhecendo seus pontos vulneráveis e seus pontos fortes. Graças a usos dos 
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recursos naturais como caça de fauna sinantrópica, coleta de frutos para alimentação, 

ornamentação e fabricação de biojoias e atividades pesqueiras, as comunidades indígenas 

tomam conhecimento de invasões e do uso indevido de seus recursos naturais. Em alguns 

casos, foi possível observar a reação das comunidades a esses fatores, como o 

desenvolvimento de projetos como o Limpeza, na comunidade Kyikatêjê, a fim de evitar o 

uso dos rios que fazem os limites leste e oeste da TI Mãe Maria, dado o uso excessivo desses 

rios por não-índios. Da mesma forma ocorre a criação de animais como gado, queixadas, 

galinhas, porcos e outros em algumas das aldeias visitadas. 

Durante o levantamento das informações referente ao uso dos recursos naturais foi 

fácil constatar que essas comunidades já tinham conhecimento dos impactos referentes à 

implantação e ampliação da malha viária ao longo dos anos na região. Principalmente com os 

índios Gavião, que já sofreram os impactos da implantação da BR-222, de uma linha de 

transmissão e de uma estrada de ferro, os impactos causados por grandes empreendimentos 

para suas vidas já é bastante conhecido e fica fácil prever o que a obra de pavimentação de 

uma rodovia da dimensão da Transamazônica pode significar para o futuro dessa e de outras 

aldeias. 
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5. Impactos da pavimentação da BR-230 sobre os povos das TIs Mãe 

Maria, Nova Jacundá e Sororó 

 De posse dos conhecimentos discutidos em capítulos anteriores, o capítulo 5 busca 

entender quais são e como se dão os impactos da pavimentação da BR-230 nas três Terras 

Indígenas estudadas. É feita uma análise da importância dos impactos ambientais entre as três 

Terras Indígenas estudadas, de forma a subsidiar a discussão em torno dos fatores de inclusão 

de uma TI na área de influência de uma rodovia. 

 

 Metodologia para o levantamento dos impactos 

 Para realizar o levantamento dos impactos nas comunidades indígenas foram utilizadas 

três metodologias. A primeira atividade consistiu, inicialmente, em estimular os participantes 

da reunião a recordarem os impactos sentidos pela implantação da rodovia mais próxima (no 

caso de Mãe Maria, a BR-222; no caso de Sororó, a BR-153; no caso de Nova Jacundá, a PA-

150).  Após tomarem conhecimento prático da atividade proposta, os participantes eram 

levados a refletir acerca dos impactos vindos também da implantação da rodovia BR-230, 

uma rodovia mais distante. O objetivo é tomar conhecimento dos passivos socioambientais da 

abertura da Transamazônica a partir do ponto de vista das comunidades afetadas. 

 A atividade, conhecida como Linha do Tempo, foi realizada com a utilização de uma 

linha de barbante e folhas de papel sulfite A4, onde foram escritas e organizadas em ordem 

cronológica as intervenções e impactos sentidos e discutidos pelas comunidades em referência 

à implantação da rodovia mais próxima. O objetivo de deixar à mostra os impactos colocados 

pelos moradores, através do papel A4 suspenso na linha de barbante, é que eles possam 

acompanhar o processo de discussão, tomando posse da construção do pensamento em torno 

da evolução dos impactos causados pelo empreendimento. 

As informações levantadas nessa atividade fornecem subsídios para analisar a relação 

dos diferentes grupos com o empreendimento. 
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Figura 40. Linha do Tempo realizada na TI Nova Jacundá. 

  

A segunda atividade, o Mapeamento Participativo, tinha como objetivo conhecer o uso 

territorial que as comunidades indígenas fazem das respectivas TIs. A atividade consiste na 

elaboração de mapas de uso ambiental produzidos por membros da comunidade em uma folha 

de acetato colocada sobre uma carta imagem da TI. Após a realização da atividade, os mapas 

feitos no acetato foram fotografados sobre uma cartolina branca, sendo posteriormente 

georreferenciados, auxiliando as análises (Figura 41). 

 

Figura 41. Mapeamento Participativo, realizado na aldeia Akrãtikatêjê - TI Mãe Maria. 
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O uso dessa ferramenta resulta na apresentação de um conjunto integrado de 

informações sobre a territorialidade das comunidades indígenas estudadas, enfatizando usos e 

pressões internas sobre os recursos naturais, bem como sobre a vulnerabilidade territorial 

frente a pressões externas, considerando a perspectiva de mudanças já em curso no cenário 

regional. 

Para complementar as informações coletadas nas duas primeiras atividades 

executadas, entrevistas semiestruturadas foram realizadas com pessoas chaves das 

comunidades, como homens e mulheres conhecidos pela excelência na atividade de caça, 

plantio e colheita, coleta de frutos e pesca. 

Como a principal rodovia analisada é a BR-230, que não corta diretamente nenhuma 

das Terras Indígenas estudadas, de forma geral os impactos sofridos pelas comunidades 

indígenas presentes nas três TIs analisadas são os impactos indiretos decorrentes 

principalmente da operação da rodovia e do consequente aumento do fluxo populacional 

esperado para a região. 

 Em todas as comunidades indígenas visitadas as populações reconheceram que a 

abertura e pavimentação da rodovia trouxeram ambos, benefícios e malefícios. Como 

benefícios apareceram principalmente a facilidade de acesso a serviços como saúde e 

educação e como impactos negativos surgiram a pressão sobre o meio ambiente e a mudança 

cultural, com a ampliação do uso da língua portuguesa e a perda de rituais.  

 Dessa forma, os impactos observados são similares nas três Terras Indígenas, com 

diferenças referentes principalmente à importância desses impactos, consequência, entre 

outros, da distância relativa das TIs ao centro de dispersão regional, Marabá, e da relação que 

essas comunidades indígenas têm com a cidade e com a rodovia BR-230. 

 

Os Impactos Ambientais sobre os povos indígenas Gavião, Guarani e Aikewara 

Como visto, não há definição clara sobre a conceituação de impactos ambientais, mas, 

sem dúvida, a concepção de Fearo (1979 apud LIMA, 2003), que designa impacto como um 

processo, é acertada. Dessa forma, os impactos abaixo listados não devem ser encarados de 

forma estática, mas como um processo que vem sendo desenvolvido desde a implantação da 

rede viária que se instalou na região e que tem chances de se agravar a longo prazo. 
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Além disso, os impactos levantados são consequência principalmente do aumento 

populacional trazido pelas obras de melhoria da BR-230. Em 40 anos de implantação da 

Transamazônica o incremento populacional em Marabá foi de mais de 210 mil habitantes. Em 

1970 a população de cidade era de 14.798 habitantes. Cinco anos depois a estimativa era de 

35 mil habitantes (ALMEIDA, 2009), vinte anos depois da abertura da Transamazônica, em 

1991, a população do município era de 123.168 habitantes e em 2010 chegou a 233.669 

habitantes (IBGE Cidades). Com essas informações é possível perceber o aumento 

populacional que o município de Marabá vem sofrendo e é possível prever que, com novos 

empreendimentos se instalando na região, esse crescimento demográfico continuará existindo. 

 

Alteração da qualidade da água e assoreamento de corpos hídricos 

Com a intensificação do tráfego na BR-230 e, consequentemente, nas suas vicinais 

como a BR-222, a BR-153 e PA-150, em conjunto com o aumento populacional na região, 

aumentará também a produção de lixo. A presença de lixo em áreas próximas a córregos de 

água pode poluir o curso hídrico, pela percolação de chorume, por exemplo.  

Essa é a situação na TI Mãe Maria, onde houve relato de incidência de lixo nas 

proximidades dos Igarapé Flexeiro e Jacundá. Em ambos os casos o lixo aumenta quando a 

população local utiliza o corpo hídrico como área de lazer, seja para tomar banho ou para 

pescar. Também ao longo da rodovia BR-222 são encontrados despejos irregulares de lixo. 

Na TI Sororó, foi relatado o despejo ilegal de lixo hospitalar e veterinário nos limites 

do território Aikewara com a rodovia BR-153. Nesse caso, o risco de contaminação é ainda 

maior. O contato com medicamentos ou material biológico contaminado pode trazer sérios 

riscos à saúde humana e mesmo à fauna aquática, consumida pelos Aikewara e outras pessoas 

da região. 

Na TI Nova Jacundá o aumento da produção de lixo e a relação com os corpos 

hídricos também já é percebida. Almires Guarani afirma que hoje o lixo não se decompõe 

rapidamente, como costumava ser com restos de comida, o único tipo de lixo que se via entre 

os Guarani, além da quantidade na produção de lixo ter aumentado, o que traz prejuízos para a 

saúde dos Guarani, pela contaminação dos corpos hídricos e do solo. 

Afora esse aspecto, a demanda de água para abastecimento humano também será 

intensificada, diminuindo a relação disponibilidade hídrica/habitante. O aumento da demanda 
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leva a um aumento de efluentes líquidos despejados nos rios. Visto que o crescimento 

populacional em razão de um empreendimento de grande porte geralmente se dá de forma 

desordenada, é possível que esses efluentes sejam despejados sem o prévio tratamento 

adequado, aumentando a possibilidade de alterar de forma negativa a qualidade dos corpos 

hídricos presentes na região. 

Outro aspecto a ser considerado diz respeito à circulação de veículos transportadores 

de produtos perigosos. Acidentes envolvendo veículos com produtos perigosos são eventos a 

que a estrada está naturalmente suscetível, pois mesmo sob condições precárias há a 

necessidade do transporte de combustíveis e outros produtos utilizados na região. O 

incremento na possibilidade do risco de acidentes com produtos perigosos ocorrerá com a 

finalização da pavimentação, quando aumentará o tráfego de veículos. 

É de difícil previsão, no entanto, as consequências de acidentes envolvendo esse tipo 

de veículo, visto que vão depender do conteúdo e risco associado à carga. Deve-se, dessa 

forma, atentar para as mais diversas possibilidades de acidentes e impactos relacionados, 

principalmente em áreas como curvas fechadas, cruzamentos, acessos, trevos e pontes. 

Há ainda outro aspecto a ser considerado em se tratando de alteração da qualidade das 

águas. O aumento da população local demandará aumento da pressão sobre a terra. Ao redor 

das três TIs já se encontram diversas fazendas que muitas vezes não respeitam as Áreas de 

Preservação Permanente (APP) citada no Código Florestal (Lei 4.771/65) (ver figuras abaixo).  
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Figura 42. Desrespeito à Área de Preservação Permanente no Igarapé Flexeiro – TI Mãe Maria. 

 

 

Figura 43. A falta de mata ciliar no Igarapé Gameleira facilita o acesso ao corpo hídrico aumentando sua 

possibilidade de contaminação – TI Sororó.  

Fotos de Thiago Scarpa. 

 

Essa mudança de uso do solo facilita o surgimento de processos erosivos e, 

consequentemente, o assoreamento, que afeta não só a qualidade hídrica, mas também 

diminui a qualidade e área de habitat para a ictiofauna presente nesses ambientes. 
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Alteração da qualidade do ar 

A alteração da qualidade do ar pode se dar de duas formas principais: através da 

emissão de particulados e também da emissão de gases tóxicos ou outros gases. 

A emissão de Material Particulado (MP) pode trazer sérios danos à saúde humana. Foi 

relatado pelos Aikewara um aumento, ao longo dos anos, no caso de doenças respiratórias. O 

aumento no trânsito de veículos, principalmente veículos pesados como caminhões e ônibus, 

geralmente em mal estado de conservação, aumentará também a quantidade de MP em 

suspensão na atmosfera.  

Sob a denominação de Material Particulado encontra-se uma gama de poluentes 

constituídos de poeiras, fumaças e materiais sólido e líquido que se mantêm suspensos na 

atmosfera. Dividido em Partículas Totais em Suspensão (PTS), Partículas Inaláveis (MP10) e 

Fumaça (FMC), quanto menor o MP, maior a possibilidade de causar efeitos indesejados à 

saúde humana
41

. 

Os gases provenientes da combustão de veículos automotores também podem causar 

impactos na saúde humana, mas outros impactos são passíveis de acontecer. O mais 

conhecido dos gases provenientes da combustão de automóveis é o gás carbônico que ajuda a 

aumentar o efeito estufa, alterando a dinâmica climática local, regional e mundial. De forma 

mais direta e no caso concreto da BR analisada, entretanto, é possível o aumento no nível de 

dióxido de enxofre (SO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NO) e dióxidos de 

nitrogênio (NO2). O primeiro deles, resultante da queima de combustíveis com presença de 

enxofre (diesel e gasolina), é um dos principais formadores da chuva ácida. Combinado com o 

hidrogênio presente na atmosfera, o SO2 se transforma em ácido sulfúrico que, ao precipitar, 

altera a qualidade do solo, das águas e pode também afetar a flora. 

Resultado da queima incompleta e evaporação de combustíveis, os HC são muitas 

vezes cancerígenos. Nesse aspecto há que se tomar cuidado principalmente com os HC 

monoaromáticos conhecidos como BTEX – Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xileno – 

altamente tóxicos e diretamente associados a combustíveis fósseis. Esses elementos são 

muitas vezes usados como forma de analisar contaminação por combustíveis no solo e na 

água. 

                                                 
41
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Os NO e os NO2 são formados durante o processo de combustão. Os NO, em contato 

com a luz solar, se transformam em NO2, além de ter papel importante na formação de 

oxidantes fotoquímicos como o ozônio (O3), que, presente na baixa atmosfera, pode causar 

danos à vegetação. 

Em conjunto com o desmatamento previsto para a região e com o aumento dos 

incêndios florestais, a alteração da qualidade do ar pode afetar diretamente a saúde das 

populações indígenas. 

 

Aumento do nível de ruído 

As atividades inerentes à pavimentação de uma rodovia implicam na utilização de 

máquinas e equipamentos geradores de ruídos, particularmente nas atividades de 

movimentação de terra (escavadeiras, pá carregadeiras, motoniveladoras, caminhões, etc.), 

fundações (bate-estacas e marteletes pneumáticos), obras civis (betoneiras e vibradores), 

desmontes e explorações de materiais de construção (perfuratrizes, explosivos e britadores). 

Mas mesmo à distância das atividades de obra, pode-se haver aumento do nível de 

ruído durante a operação da rodovia. O aumento no fluxo de veículos leves e pesados, com a 

melhora das condições de tráfego, traz claramente esse impacto para perto das comunidades 

estudadas.  

Além do problema de incômodo à população local, o aumento no nível de ruído é 

também um dos fatores de afugentamento de fauna. 

 

Alteração do calendário ecológico e do microclima 

O clima da região da Amazônia tem uma relação estreita com a floresta. A ocupação 

das áreas, substituindo a floresta por áreas agrícolas e as queimadas interferem drasticamente 

no equilíbrio entre o clima e a vegetação. 

Um importante serviço ambiental prestado pelas florestas, diz respeito à manutenção 

do clima. Com o desmatamento, a incidência solar diretamente no solo, o aumento da 

incidência e velocidade dos ventos e, consequentemente, a alteração no regime de chuvas o 

clima na região tende a se transformar. Assim é esperada uma alteração no microclima em 
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todo o contorno da rodovia e até onde se estenderem os desmatamentos consequência do 

incremento populacional esperado. 

Os Aikewara já têm notado alterações do calendário ecológico e regimes de chuva 

com efeitos visíveis sobre a produtividade, a segurança e a autonomia alimentar indígena. É 

importante tratar desse aspecto, então, de forma cautelar, visto que os próprios Aikewara 

indicaram esse impacto como decorrência indireta da implantação de rodovias. 

 

Intensificação de incêndios 

 Como visto neste relatório, a operação da rodovia pode trazer intensificação de 

incêndios florestais, não só pelas queimadas periódicas impostas por fazendeiros do entorno 

das TIs, mas também pela disposição eventual de lixo na faixa de domínio da rodovia, pelos 

motoristas e demais usuários das vicinais da BR-230. 

 Durante o trabalho de campo, o cacique Tibacu da aldeia Itahy (TI Sororó) entrou em 

contato para relatar uma queimada que teve como uma das frentes de devastação a rodovia 

BR-153, ligada diretamente à BR-230. Esse incêndio, que demorou a ser combatido, afetou 

grande parte da área da TI, prejudicando a produtividade das roças e chegando a ameaçar as 

casas das duas aldeias. Na TI Mãe Maria também é regularmente afetada por incêndios 

causados, segundo os Gavião, pela limpeza de área embaixo da Linha de Transmissão que 

corta a TI e acompanha a rodovia BR-222. 

 Como consequência desses incêndios podem ficar a alteração da qualidade do ar, a 

alteração do uso do solo, a erosão, a alteração do quadro de saúde da população e o impacto 

negativo em áreas produtivas da TI. 

 

Contaminação do solo 

 Assim como a alteração da qualidade de corpos hídricos, na contaminação do solo as 

causas são variadas. A principal delas vem do uso de agrotóxicos pelos fazendeiros da região. 

A percolação desses agentes químicos degrada a qualidade do solo, que já é frágil e suscetível 

a processos erosivos. Da mesma forma, o chorume percolado de depósitos de lixo e possíveis 

acidentes com produtos químicos perigosos pode atingir o solo. 
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Essa contaminação se estende ao lençol freático, contaminando também corpos 

hídricos superficiais, flora aquática, fitoplâncton e a ictiofauna presente. Essa cadeia de 

biomagnificação
42

 pode chegar à população indígena e demais moradores da região que se 

alimentem de peixes possivelmente contaminados. 

  

Aumento do risco de atropelamento de animais 

As espécies animais que superam as barreiras impostas pelas modificações ambientais 

da faixa de domínio e atingem o leito da rodovia estão sujeitas a atropelamentos, que 

representam uma das maiores causas de morte de animais silvestres em áreas antropizadas.  

O aumento do risco de atropelamento de animais pode se dar principalmente sob dois 

aspectos: o corte que a rodovia faz na área originalmente de circulação desses animais e na 

oferta de alimentação ao longo da rodovia, servindo de atrativo para fauna.  

O atropelamento parece ser altamente impactante para espécies existentes em baixa 

densidade como as ameaçadas de extinção (SCHONEWALD-COX & BUECHNER, 1992, 

apud PRADA, 2004) e as que possuem grande área de vida e baixas taxas reprodutivas, como 

os carnívoros (KNICK, 1990 apud PRADA, 2004). 

Houve relatos nas TIs Sororó e Mãe Maria sobre atropelamentos constantes de fauna 

e, em conjunto com o aumento da pressão de caça, a população da fauna cinegética está 

ameaçada de sofrer diminuição populacional. 

 

Aumento da pressão de caça por invasores e diminuição da fauna cinegética 

A melhoria do sistema viário da Transamazônica favorecerá, com o aumento da 

população local, o tráfico de animais silvestres. É importante notar que a Rodovia 

Transamazônica interliga os Estados do Norte (Amazonas e Pará) e do Nordeste do país, 

desde a Paraíba até o Piauí e Maranhão, às rotas mais importantes do tráfico de animais 

silvestres no País – as rodovias BR-010 e BR-153 –, que passam pelo Estado do Tocantins 

rumo a Goiânia e São Paulo. O 1º Relatório Nacional sobre o Tráfico de Animais Silvestres, 

publicado em 2001 pela Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres 
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(Renctas) mostrou que a Transamazônica e a BR-153 são duas das rotas de tráfico de animais 

silvestres, sendo Marabá uma localidade definida como de “apanha e venda” desses animais.  

A população de migrantes que afluirão à região de Marabá e arredores poderá procurar 

caça, por motivos de lazer ou hábitos alimentares ou, ainda, para subsistência.  

Hoje já é possível perceber indícios de invasão da área da TI Mãe Maria tanto para 

caça quanto para coleta de frutas. Em ronda com representantes Parkatêjê foi possível 

conhecer um dos locais de invasão, próximo à divisa da TI na direção do rio Flexeiros: 

 

 

Figura 44. A indicação, nesse caso, é de invasão para obtenção de madeira, mas também são relatados casos de 

invasão para obtenção de caça e frutas. 

Fotos de Thiago Scarpa. 

 

As obras manterão cerca de 210 empregados diretos por Lote, segundo dados do 

RIMA da pavimentação da BR-230, distribuídos entre os municípios a serem pavimentados 
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no Lote Único. Para suprir a demanda, a população que reside nas proximidades das obras 

deverá aumentar a caça, facilitada pela carência de fiscalização atual, se mantida no cenário 

futuro, como também pela complacência das autoridades em relação à caça ilegal.  

A invasão também pode se dar por confusões nos limites das TIs, como no caso de 

Mãe Maria onde um dos marcos da Funai foi violado e pode ser facilmente deslocado, como 

pode ser observado abaixo. 

 

Figura 45. Marco da Funai violado e o local onde deveria estar fixado
43

. 

Fotos de Thiago Scarpa. 

 

Aumento do desmatamento 

Mais uma vez o aumento populacional pode trazer impactos para a região. Mantendo-

se o modelo atual de exploração dos recursos naturais e a ineficiência na fiscalização e 

controle desses processos, é previsível que continuem ocorrendo a conversão de áreas de 

vegetação florestal em áreas destinadas à pecuária principalmente. 

A quantificação de áreas sujeitas ao desmatamento em áreas adjacentes a rodovias tem 

sido objeto de vários estudos e modelos e foram utilizados como referência para a descrição 

desse impacto. 

O estudo de Fearnside & Laurance (2002) identificou perdas de floresta de 30%, 20%, 

15%, 10% e 6%, aproximadamente, para distâncias de 10, 25, 50, 75 e 100 km ao longo de 

rodovias asfaltadas. Levando em consideração que a TI Sororó fica a 100 km 

aproximadamente da BR-230, mas que a BR-153, vicinal daquela, corta a TI em seu território 

e que toda a região, centralizada por Marabá, possui um sistema rodoviário complexo, é 
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notório concluir que o desmatamento é um impacto que deve ser fortemente combatido a fim 

de evitar o aumento das consequências já sentidas pelos Aikewara, bem como proteger seu 

território de invasões para caça e exploração madeireira ilegal. Para a TI Mãe Maria a pressão 

é ainda maior, pois está mais próxima da BR-230 e também tem uma rodovia federal 

cruzando seu território. Para a TI Nova Jacundá, que está a cerca de 100 km de distância da 

BR-230 e as estrada mais próximas, a partir da PA-150, não são asfaltadas, o impacto do 

desmatamento deve ser menor se comparada com as duas primeiras TIs citadas. No entanto, 

com o passar dos anos, a pressão de desmatamento deve aumentar, com o aumento 

populacional previsto para a região. 

Durante o estudo de campo, foi possível observar caminhões carregando toras de 

madeira em área próxima à TI Nova Jacundá (ver figura abaixo), o que significa que a 

exploração está acontecendo e deve ser combatida, quando feita de forma irregular. 

 

 

Figura 46. Caminhão carregando toras de madeira, próximo à TI Nova Jacundá. 

Foto de Thiago Scarpa. 

 

Contribuem para esse cenário as queimadas, mas também a exploração ilegal de 

madeira. Há que se considerar a intensificação da perda de cobertura vegetal, uma vez que a 

vegetação constitui o meio para o desenvolvimento de diversos habitats terrestres e aquáticos 

que darão sustentabilidade e manutenção a toda cadeia alimentar, resultando em perda de 
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diversidade e disponibilidade de áreas para o extrativismo de recursos florestais, assim como 

áreas rurais produtivas. 

 

Fragmentação de habitats 

 A fragmentação de habitats é “o processo pelo qual uma grande e contínua área de 

habitat é tanto reduzida em sua área, quando dividida em dois ou mais fragmentos” 

(WILCOVE, 1986 e SHAFER, 1990 apud PRIMACK; RODRIGUES, 2001: 95). 

No caso da abertura de estradas, a divisão de uma área antes contínua é a principal 

causa da fragmentação. Os fragmentos de terra que surgem devido ao corte da floresta com a 

estrada têm as suas áreas de bordas ampliadas. Além disso, o centro de cada fragmento está 

mais próximo à borda, o que reduz ainda mais a área disponível para espécies de centro de 

fragmento. Outro impacto causado pela fragmentação é a diminuição na dispersão e 

colonização de espécies entre os fragmentos. Algumas espécies animais não mais atravessarão 

a área que agora apresenta efeito de borda, por exemplo, por perigo de predação. Dessa forma, 

espécies vegetais que dependem de animais para dispersar suas sementes também serão 

afetadas. A fragmentação do habitat divide essas populações em duas ou mais subpopulações 

que poderão não mais se comunicar, diminuindo a variabilidade genética. A consequência, ao 

longo do tempo, é a possibilidade de depressão endogâmica. 

 

Depressão endogâmica 

 O acasalamento entre parentes, causando um número menor de crias ou crias fracas e 

estéreis é consequência direta da redução de habitats e, consequentemente, redução 

populacional das espécies de fauna e flora.  

 Soma-se à fragmentação florestal o aumento da caça como causa da possível 

depressão endogâmica para a fauna e flora presentes na TI. 

Pode ser um efeito grave para essas populações se a depressão endogâmica tomar 

lugar entre as espécies cinegéticas, podendo haver extinções ao longo dos anos e do aumento 

da fragmentação florestal na região.  

 



124 

 

Intensificação da exploração dos recursos pesqueiros 

Decorrente do incremento populacional na região, a intensificação na pesca, como 

forma de subsistência e para aproveitamento comercial, é possível de ser prevista. 

Essa intensificação se dará tanto pelo crescimento populacional das populações 

indígenas nas três TIs, quanto pelo crescimento da população do entorno. Somam-se a isso os 

problemas previstos para a alteração da qualidade dos corpos hídricos, com consequente 

alteração da qualidade da biota aquática. 

 

Dimensionando os impactos ambientais 

 Como visto, os impactos ambientais são similares para os povos habitantes das três 

Terras Indígenas. Entretanto, dadas as diferentes distâncias e realidades entre essas 

populações, os impactos ambientais se manifestam de maneira mais ou menos intensas sobre 

essas comunidades. 

 Nos Estudos de Complementação do Componente Indígena uma metodologia foi 

definida pelos coordenadores para diferenciar os impactos entre as diferentes populações 

estudadas. Essa metodologia é reproduzida abaixo, seguida das matrizes geradas pela 

utilização do método. Não é objetivo desse estudo discutir as ferramentas que podem ser 

utilizadas para fazer a análise de impactos de um empreendimento, mas sim permitir a 

discussão acerca dos fatores que devem ou não ser considerados para incluir uma Terra 

Indígena na área de influência de um empreendimento linear. 

 Dessa forma, segue abaixo a descrição da metodologia utilizada para gerar uma matriz 

de impacto que considera, entre outros, fatores como sinergia, probabilidade e abrangência 

para aferir o grau de significância de cada impacto
44

. 

 Para iniciar a análise do impacto ambiental deve-se indicar sua Natureza, ou seja, se o 

impacto é positivo (que traz benefícios ambientais no meio estudado), ou negativo (que traz 

prejuízos ambientais ao meio estudado). 

 Em seguida, é analisada a forma de ocorrência do impacto, indicando se o mesmo é 

direto (causado por uma atividade transformadora), indireto (causado por outro impacto 

ambiental), ou ambos, quando o impacto em análise é causado por um aspecto ambiental e 

também por outro impacto ambiental. 
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 A duração do impacto também foi considerada, com a indicação de impacto 

temporário, quando o efeito (impacto ambiental) tem duração determinada, ou permanente, 

quando, uma vez executada a atividade transformadora, o efeito não cessa de se manifestar 

num horizonte temporal conhecido. 

 A reversibilidade de um impacto existe quando aquele impacto permanente ou 

temporário, negativo ou positivo, pode ser revertido durante a operação do empreendimento 

ou após a sua desmobilização. De outra forma, um impacto é considerado irreversível quando 

depois de cessado o empreendimento, os seus efeitos diretos ou indiretos continuam. Também 

é atribuído àquele impacto que, embora haja condições técnicas para sua reversibilidade, na 

prática é pouco provável que ela venha a acontecer. 

 Para apurar a abrangência, um impacto pontual é aquele que se limita ao local do 

empreendimento ou fora de dele de maneira localizada, enquanto um impacto considerado 

difuso é aquele cuja zona de ocorrência ultrapassa a zona contígua, podendo ser de alcance 

municipal, regional ou superior. 

 Considerando que um impacto pode interagir com outros, foi analisado se cada 

impacto é ou não sinérgico com outros, sendo a sinergia o efeito, força ou ação, resultante da 

conjunção simultânea de dois ou mais fatores de forma que o resultado é superior à ação dos 

fatores individualmente, sob as mesmas condições (MAGRINI, 1990). Dessa forma, em se 

reconhecendo a sinergia de um impacto, deverão ser apresentados os demais fatores 

causadores, bem como o efeito potencializado. 

 A magnitude de um impacto ambiental é definida como a grandeza em escala espaço-

temporal da interação das ações (LEOPOLD et al., 1971; BISSET, 1987). Define-se pela 

extensão do efeito de uma ação sobre a característica ambiental, em escala espacial e 

temporal. Dessa forma, a classificação da magnitude foi aferida conforme quadro abaixo: 

Quadro 2. Modo de aferição do parâmetro Magnitude. 

 
  Abrangência 

    Pontual Difuso 

D
u

ra
çã

o
 

Temporário Baixa Média 

Permanente Média Alta 

Fonte: Elaboração própria com base na descrição acima. 
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Utilizando-se de parâmetros já definidos até o momento, a aferição da severidade 

analisa o impacto ambiental segundo sua criticidade. Utilizando um diagrama condicional, a 

severidade é medida com redução de subjetividade. 

 

Figura 47. Metodologia de admissão de valores ao parâmetro Severidade. 

Fonte: DNIT/IVIG, 2011a 

  

Dando continuidade à análise dos impactos, foi feita a verificação da probabilidade 

de ocorrência de acordo com os critérios estabelecidos no quadro abaixo. 

Quadro 3. Probabilidade de ocorrência de um impacto. 

Frequência 

(nível) 
Critério 

Certo (5) 
O impacto em análise ocorreu muitas vezes em empreendimentos similares, incluindo 

eventos altamente frequentes ou contínuos. 

Provável (4) 
O impacto em análise ocorreu muitas vezes em operações similares e provavelmente vai 

ocorrer durante a atividade 

Possível (3) 
O impacto em análise ocorreu algumas vezes em atividades similares, possivelmente vai 

ocorrer durante a atividade. 

Improvável (2) 
O impacto em análise ocorreu muito poucas vezes em empreendimentos similares, 

improvável ocorrer durante a atividade. 

Raro (1) 
O impacto em análise não ocorreu em empreendimentos similares e é extremamente 

improvável que aconteça durante a atividade, ainda que possa ocorrer. 

Fonte: DNIT/IVIG, 2011a 
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O último parâmetro utilizado na análise dos impactos foi a aferição da significância. 

Esse parâmetro indica a importância do impacto no contexto da análise, conforme 

estabelecido pelo método de Leopold et al. (1971). O método associa à significância um valor 

numérico entre 1 e 25, definido a partir da matriz apresentada no próximo quadro. A partir 

desta valoração, o impacto ambiental pode ser classificado como de significância muito baixa 

(1-5), baixa (6-10), média (11-15), alta (16-20) ou muito alta (21-25). 

 
Quadro 4. Medição da significância. 

 

  Severidade 

    5 4 3 2 1 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
e 

d
e 

o
co

rr
ên

c
ia

 

5 25 20 15 10 5 

4 20 16 12 8 4 

3 15 12 9 6 3 

2 10 8 6 4 2 

1 5 4 3 2 1 

Fonte: DNIT/IVIG, 2011a 

 

 Seguidos esses passos, foram elaboradas matrizes de impactos ambientais para cada 

uma das três Terras Indígenas estudadas nesse trabalho. Essas matrizes seguem abaixo. 
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Matrizes de Impactos Ambientais 

TI Mãe Maria – Pavimentação 

Quadro 5. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Físico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? 
Com 

quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade da 

água 
Negativo Direto 

Implantação 
de canteiros 

de obras com 
geração de 
efluentes 
líquidos 

Temporário Reversível Difuso Não - - Média Média (3) Possível (3) Baixa (9) 

Transporte de 
produtos 

químicos para 
implantação 

da capa 
asfáltica: 

acidente com 
derramamento 

de produto 

Temporário Reversível Difuso Não - - Média Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
Negativo Direto 

Emissões 
provenientes 

de maquinário 
pesado; 

transporte 
inadequado de 

solo fino 

Temporário Reversível Difuso Não - - Média Média (3) Possível (3) Baixa (9) 

Aumento no 
nível de ruído 

Negativo  Direto  
Trânsito de 
maquinário 

pesado 
Temporário Reversível Difuso Não - - Média Média (3) Provável (4) Média (12) 

Contaminação 
do solo 

Negativo Direto 

Transporte de 
produtos 

químicos para 
implantação 

da capa 
asfáltica: 

acidente com 
derramamento 

de produto 

Temporário Reversível Difuso Não - - Média Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 
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Quadro 6. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Biótico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Aumento do 
risco de 

atropelamentos 
de animais 

Negativo Direto 
Movimentação 
de maquinário 

Temporário Irreversível Difuso Não - - Média Média (3) Provável (4) Média (12) 

Aumento da 
pressão de caça 
por invasores 

Negativo Direto 

Adensamento 
populacional 
com presença 

dos 
trabalhadores  

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 

socioeconômica 
regional e riscos 

para a 
sustentabilidade 

dos Gavião 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Fragmentação 
de habitats 

Negativo Direto 

Aumento do 
desmatamento 

para 
operações da 
pavimentação 
e desvios de 

traçado¹ 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Provável (4) Alta (20) 

Intensificação 
da exploração 
dos recursos 
pesqueiros 

Negativo 
Direto/ 
Indireto 

Adensamento 
populacional 
com presença 

dos 
trabalhadores; 

exploração 
desordenada 
dos recursos 

pesqueiros nos 
rios da região 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 

socioeconômica 
regional e riscos 

para a 
sustentabilidade 

dos Gavião 

Diminuição da 
população da 

fauna 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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TI Mãe Maria – Operação 

 

Quadro 7. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Físico 

  

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade da 

água 
Negativo 

Indireto 

Operação da 
rodovia com 
alteração de 

uso no 
entorno: 

percolação de 
chorume, 

lançamento de 
efluentes 

líquidos não 
tratados, 

percolação de 
agrotóxicos 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população e da 
ictiofauna 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Direto 

Transporte de 
produtos 
químicos: 

acidente com 
derramamento 
de produtos 
perigosos 

Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 

Assoreamento 
dos corpos 

hídricos 
Negativo  Indireto 

Alteração do 
uso do solo 

com 
surgimento de 

processos 
erosivos 

Permanente  Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Perda de 
habitat para a 

ictiofauna 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 8. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Físico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
Negativo  Direto 

Operação 
da rodovia 

com 
aumento 

das 
emissões 

atmosféricas 
dos veículos 
em trânsito 

Permanente  Irreversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta  
Muito Alta 

(5) 
Certo (5) 

Muito Alta 
(25) 

Aumento no 
nível de ruído 

Negativo  Direto  
Operação 
da rodovia 

Permanente Irreversível Difuso Não - - Alta Alta (4) Certo (5) Alta (20) 

Alteração do 
micro-clima 

Negativo Indireto 
Alteração 
do uso do 

solo 
Permanente Reversível Difuso Sim 

Aumento do 
desmatamento 

Alteração da 
qualidade do ar 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Intensificação 
de incêndios 

Negativo 

Indireto 
Alteração 
do uso do 

solo 
Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Provável (4) Média (12) 

Direto 

Incidência 
de lixo na 
faixa de 

domínio da 
rodovia 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 
Alteração da 

qualidade do ar 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 9. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Físico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? 
Com 

quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Contaminação 
do solo 

Negativo 

Indireto 

Inadequada 
destinação 

final: 
percolação de 

chorume. 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração 
da 

qualidade 
da água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Uso de 
agrotóxicos 

nas fazendas: 
Percolação de 
agrotóxicos 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração 
da 

qualidade 
da água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Direto 

Transporte de 
produtos 
perigosos: 

acidente com 
derramamento 
de produtos 
perigosos 

Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 
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Quadro 10. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Biótico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Aumento do 
risco de 

atropelamentos 
de animais 

Negativo Direto 

Aumento do 
trânsito de 
veículos na 

região 

Permanente Irreversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Certo (5) 
Muito Alta 

(25) 

Aumento da 
pressão de caça 
por invasores 

Negativo Indireto 
Adensamento 
populacional  

Permanente  Reversível Difuso Sim 

Aumento do 
risco de 

atropelamento 
de animais 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Diminuição da 
população de 

fauna 
cinegética 

Negativo Indireto 
Fragmentação 

de habitats 
Permanente Reversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Depressão 
endogâmica 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Aumento do 
desmatamento 

Negativo Indireto 

Intensificação 
da exploração 

madeireira 
pela pressão 
imobiliária; 
melhora do 
escoamento; 
alteração do 
uso do solo. 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 
territorial 
regional e 

vulnerabilidade 
da TI Mãe 

Maria 

Fragmentação 
de habitats 

Alta Alta (4) Certo (5) 
Muito Alta 

(25) 
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Quadro 11. Matriz de Impactos Ambientais da TI Mãe Maria - Meio Biótico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Fragmentação 
de habitats 

Negativo Indireto 

Aumento do 
desmatamento 
para ocupação 

territorial 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Certo (5) 
Muito Alta 

(25) 

Depressão 
endogâmica 

Negativo Indireto 

Fragmentação 
de habitats 

com redução 
de habitats 
pra fauna 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Possível (3) Média (15) 

Intensificação 
da exploração 
dos recursos 
pesqueiros 

Negativo Indireto 

Crescimento 
da demanda 

por alimento; 
exploração 

desordenada 
dos recursos 
pesqueiros 
nos rios da 

região 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 

socioeconômica 
regional e riscos 

para a 
sustentabilidade 

dos Gavião 

Diminuição da 
população da 

fauna 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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TI Nova Jacundá – Operação 

 

Quadro 12. Matriz de Impactos Ambientais da TI Nova Jacundá - Meio Físico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade da 

água 
Negativo Indireto 

Operação 
da rodovia 

com 
alteração de 

uso no 
entorno: 

percolação 
de 

chorume, 
lançamento 
de efluentes 

líquidos 
não 

tratados, 
percolação 

de 
agrotóxicos. 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população e da 
ictiofauna 

Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Assoreamento 
dos corpos 

hídricos 
Negativo  Indireto 

Alteração 
do uso do 
solo com 

surgimento 
de 

processos 
erosivos 

Permanente  Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Perda de 
habitat para a 

ictiofauna 
Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 
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Quadro 13 Matriz de Impactos Ambientais da TI Nova Jacundá - Meio Físico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
Negativo  Direto  

Aumento de 
tráfego, 

incêndios e 
desmatamentos 

Permanente  Irreversível Difuso Sim Desmatamento  

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta  
Muito Alta 

(5) 
Provável (4) Alta (20) 

Aumento no 
nível de ruído 

Negativo  Direto  
Operação da 

rodovia  
Permanente Irreversível Difuso Não - - Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Alteração do 
micro-clima 

Negativo Indireto 
Alteração do 
uso do solo 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 
Alteração da 

qualidade do ar 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Intensificação 
de incêndios 

Negativo Indireto 
Alteração do 
uso do solo 

Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Provável (4) Média (12) 

Contaminação 
do solo 

Negativo Indireto 

Inadequada 
destinação final 

de lixo: 
percolação de 

chorume. 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Alteração da 
qualidade da 

água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Uso de 
agrotóxicos nas 

fazendas: 
Percolação de 
agrotóxicos 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Alteração da 
qualidade da 

água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 14. Matriz de Impactos Ambientais da TI Nova Jacundá - Meio Biótico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Aumento do 
risco de 

atropelamentos 
de animais 

Negativo Direto 

Aumento do 
trânsito de 
veículos na 

região 

Permanente Irreversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Possível (3) Média (15) 

Aumento da 
pressão de caça 
por invasores 

Negativo Indireto 
Adensamento 
populacional  

Permanente  Reversível Difuso Sim 

Aumento do 
risco de 

atropelamento 
de animais 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Diminuição da 
população de 

fauna 
cinegética 

Negativo Indireto 
Fragmentação 

de habitats 
Permanente Reversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Depressão 
endogâmica 

Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Aumento do 
desmatamento 

Negativo Indireto 

Intensificação 
da exploração 

madeireira 
pela pressão 
imobiliária; 
melhora do 
escoamento; 
alteração do 
uso do solo. 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 
territorial 
regional e 

vulnerabilidade 
da TI Nova 

Jacundá 

Fragmentação 
de habitats 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 15. Matriz de Impactos Ambientais da TI Nova Jacundá - Meio Biótico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Fragmentação 
de habitats 

Negativo Indireto 

Aumento do 
desmatamento 
para ocupação 

territorial 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Certo (5) 
Muito Alta 

(25) 

Depressão 
endogâmica 

Negativo Indireto 

Fragmentação 
de habitats 

com redução 
de habitats 
pra fauna 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Possível (3) Média (15) 

Intensificação 
da exploração 
dos recursos 
pesqueiros 

Negativo Indireto 

Crescimento 
da demanda 

por alimento; 
exploração 

desordenada 
dos recursos 
pesqueiros 
nos rios da 

região 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 

socioeconômica 
regional e riscos 

para a 
sustentabilidade 

dos Guarani 

Diminuição da 
população da 

fauna 
Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 
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TI Sororó – Operação 

 

Quadro 16. Matriz de Impactos Ambientais da TI Sororó - Meio Físico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade da 

água 
Negativo  

Indireto 

Operação da 
rodovia com 
alteração de 

uso no 
entorno: 

percolação de 
chorume, 

lançamento de 
efluentes 

líquidos não 
tratados, 

percolação de 
agrotóxicos 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população e da 
ictiofauna 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Direto 

Transporte de 
produtos 
químicos: 

acidente com 
derramamento 
de produtos 
perigosos 

Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 

Assoreamento 
dos corpos 

hídricos 
Negativo  Indireto 

Alteração do 
uso do solo 

com 
surgimento de 

processos 
erosivos 

Permanente  Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Perda de 
habitat para a 

ictiofauna 
Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 
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Quadro 17. Matriz de Impactos Ambientais da TI Sororó - Meio Físico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Alteração da 
qualidade do 

ar 
Negativo  Direto 

Operação 
da rodovia 

com 
aumento 

das 
emissões 

atmosféricas 
dos veículos 
em trânsito 

Permanente  Irreversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 

Alteração no 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta  
Muito Alta 

(5) 
Certo (5) 

Muito Alta 
(25) 

Aumento no 
nível de ruído 

Negativo  Direto  
Operação 
da rodovia 

Permanente Irreversível Difuso Não - - Alta Alta (4) Certo (5) Alta (20) 

Alteração do 
calendário 
ecológico 

  Indireto 
Alteração 
do uso do 

solo 
Permanente Reversível Difuso Sim 

Aumento do 
desmatamento 

Alteração da 
qualidade do ar 

Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Intensificação 
de incêndios 

Negativo 

Indireto 
Alteração 
do uso do 

solo 
Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Provável (4) Média (12) 

Direto 

Incidência 
de lixo na 
faixa de 

domínio da 
rodovia 

Permanente Reversível Difuso Sim 
Aumento do 

desmatamento 
Alteração da 

qualidade do ar 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 18. Matriz de Impactos Ambientais da TI Sororó - Meio Físico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa(s) Sinérgico? 
Com 

quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio físico 

Contaminação 
do solo 

Negativo 

Indireto 

Inadequada 
destinação 

final: 
percolação de 

chorume. 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração 
da 

qualidade 
da água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Possível (3) Média (12) 

Uso de 
agrotóxicos 

nas fazendas: 
Percolação de 
agrotóxicos 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração 
da 

qualidade 
da água 

Alteração do 
quadro de 
saúde da 

população 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Direto 

Transporte de 
produtos 
perigosos: 

acidente com 
derramamento 
de produtos 
perigosos 

Permanente Reversível Difuso Não - - Alta Média (3) Raro (1) 
Muito baixa 

(3) 
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Quadro 19. Matriz de Impactos Ambientais da TI Sororó - Meio Biótico 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Aumento do 
risco de 

atropelamentos 
de animais 

Negativo Direto 

Aumento do 
trânsito de 
veículos na 

região 

Permanente Irreversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Certo (5) 
Muito Alta 

(25) 

Aumento da 
pressão de caça 
por invasores 

Negativo Indireto 
Adensamento 
populacional  

Permanente  Reversível Difuso Sim 

Aumento do 
risco de 

atropelamento 
de animais 

Diminuição da 
população de 

fauna cinegética 
Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Diminuição da 
população de 

fauna 
cinegética 

Negativo Indireto 
Fragmentação 

de habitats 
Permanente Reversível Difuso Sim 

Aumento da 
pressão de 
caça por 
invasores 

Depressão 
endogâmica 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 

Aumento do 
desmatamento 

Negativo Indireto 

Intensificação 
da exploração 

madeireira 
pela pressão 
imobiliária; 
melhora do 
escoamento; 
alteração do 
uso do solo. 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 
territorial 
regional e 

vulnerabilidade 
da TI Sororó 

Fragmentação 
de habitats 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Quadro 20. Matriz de Impactos Ambientais da TI Sororó - Meio Biótico (Continuação) 

Impactos 
ambientais 

Natureza 

Forma de ocorrência 

Duração Reversibilidade Abrangência 

Sinergia 

Magnitude Severidade 
Probabilidade 
de ocorrência 

Significância 
Direto/ 
indireto 

Causa Sinérgico? Com quem? 
Impacto 

potencializado 

Meio biótico 

Fragmentação 
de habitats 

Negativo Indireto 

Aumento do 
desmatamento 
para ocupação 

territorial 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Provável (4) Alta (20) 

Depressão 
endogâmica 

Negativo Indireto 

Fragmentação 
de habitats 

com redução 
de habitats 
pra fauna 

Permanente Irreversível Difuso Sim 
Aumento da 

pressão de caça 
por invasores 

Diminuição da 
população da 

fauna cinegética 
Alta 

Muito Alta 
(5) 

Possível (3) Média (15) 

Intensificação 
da exploração 
dos recursos 
pesqueiros 

Negativo Indireto 

Crescimento 
da demanda 

por alimento; 
exploração 

desordenada 
dos recursos 
pesqueiros 
nos rios da 

região 

Permanente Reversível Difuso Sim 

Alteração da 
dinâmica 

socioeconômica 
regional e riscos 

para a 
sustentabilidade 

Aikewara 

Vulnerabilidade 
da TI Sororó e 
riscos para a 

sustentabilidade 
Aikewara 

Alta Alta (4) Provável (4) Alta (16) 
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Uma discussão sobre fatores de inclusão de uma TI em área de influência de uma 

rodovia 

Observando as matrizes apresentadas anteriormente é possível verificar que os 

impactos previstos para Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó são praticamente os mesmos, 

ainda que a primeira TI esteja muito mais próxima do empreendimento que as outras duas. Há 

ainda a diferença de que para Nova Jacundá e Sororó não foram previstos impactos para a 

fase de implantação do empreendimento, ou seja, não foram previstos impactos para 

atividades referentes à pavimentação da rodovia Transamazônica, diferentemente da TI Mãe 

Maria. 

Segundo Sánchez (2006: 461), Área de influência é a “área geográfica na qual são 

detectados os impactos de um projeto”. No entanto, o entendimento acerca dos fatores que 

delimitam essa área não é claro. Não há conceitos definidos para delimitar a área ideal que 

deve ser considerada nos estudos de impactos ambientais de uma rodovia, tampouco há 

metodologias e conceitos que consigam definir quais os limites para a delimitação de quão 

longe podem chegar os impactos ambientais consequentes da implantação, operação e 

pavimentação de uma rodovia. 

A dificuldade nessa delimitação parece ser consequência de uma indefinição do 

conhecimento acumulado hoje sobre as fronteiras desses impactos. Como discutido no 

capítulo 1, Impactos Ambientais fazem parte de um processo que evolui ao longo do tempo, 

um processo que se transforma e que amplia seus horizontes, decorrente das diferentes 

realidades por onde essas fronteiras de expansão trazidas pela rodovia cruzam. 

O inciso I do artigo 5º da Resolução Conama 01/86 prevê que a definição dos limites 

da área de influência de um empreendimento deve sempre considerar a bacia hidrográfica na 

qual o empreendimento se localiza. No entanto é comum que, em EIAs, a distância seja 

utilizada como fator determinante para a definição da área de influência do empreendimento. 

No EIA realizado para a pavimentação da BR-230 a área de influência indireta considerada 

foi de 50 km de raio em relação ao empreendimento, o que deixou a TI Nova Jacundá 

inicialmente fora do estudo
45

. 

 Observando o Quadro 21 e Quadro 22 poder-se-ia deduzir que, de fato, há uma 

gradação na significância dos impactos entre as TIs que parece ser diretamente proporcional 

                                                 
45

 A inclusão da TI Nova Jacundá no estudo de impactos da pavimentação da BR-230 se deu graças à solicitação 

de Estudos Complementares pela Funai ao empreendedor. 
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às proximidades relativas de cada TI ao empreendimento. Dessa forma, Mãe Maria, a mais 

próxima das três TIs analisadas, sofre mais com a pavimentação e operação do 

empreendimento, que Nova Jacundá, que, entre as três TIs é aquela cujos impactos ambientais 

levantados tem menor significância, ficando a TI Sororó entre as duas citadas. 

 

Quadro 21. Distâncias das TIs à rodovia BR-230 

  
Distância aproximada em 

relação a BR-230 

TI Mãe Maria 13 km 

TI Sororó 47 km 

TI Nova 

Jacundá 
70 km 

Fonte: elaboração própria. 

 

Quadro 22. Significância dos impactos ambientais nas TIs Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

 Mas há também outros fatores que podem influenciar na incidência de impactos 

ambientais de uma rodovia em Terras Indígenas. Como exemplo pode-se citar a TI Sororó. A 

existência de uma rodovia federal com boas condições de tráfego cortando o território 

Aikewara (BR-153) visivelmente aproxima os efeitos negativos da BR-230. Portanto a 

distância do empreendimento ou a incidência na mesma bacia hidrográfica do 

Mãe Maria Sororó Nova Jacundá

Causa 1 Alta Alta Média

Causa 2 Muito baixa Muito baixa -

Alta Média Média

Muito alta Muito alta Alta

Alta Alta Média

Alta Média Alta

Causa 1 Média Média Média

Causa 2 Alta Alta -

Causa 1 Alta Média Média

Causa 2 Alta Alta Alta

Causa 3 Muito baixa Muito baixa -

Muito alta Muito alta Média

Alta Alta Média

Muito alta Alta Alta

Muito alta Alta Muito alta

Média Média Média

Alta Alta Média

Significância dos Impactos Ambientais

Impactos ambientais e suas causas

Aumento do risco de atropelamento de animais

Aumento da pressão de caça por invasores e diminuição da fauna 

cinegética

Aumento do desmatamento

Fragmentação de habitats

Depressão endogâmica

Intensificação da exploração dos recursos pesqueiros

Alteração da qualidade da água 

Assoreamento de corpos hídricos

Alteração da qualidade do ar

Aumento do nível de ruído

Alteração do calendário ecológico e do microclima

Intensificação de incêndios

Contaminação do solo
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empreendimento não devem ser os únicos fatores a serem considerados na inclusão de uma TI 

na área de influência de uma rodovia. 

 Além da consideração de diferentes áreas de influência de um empreendimento, como 

área diretamente afetada, área de influência direta, área de influência indireta, área de 

influência remota, é comum também que sejam definidas diferentes áreas de influência de 

acordo com o meio estudado (meio físico, biótico ou socioeconômico). Normalmente a área 

de influência para o estudo dos meios físico e biótico são mais estreitos que aqueles definidos 

para o estudo do meio socioeconômico. No entanto, não são limites arbitrários que deveriam 

definir as áreas de influência. 

 A definição da área de influência de um empreendimento está relacionada diretamente 

aos impactos que esse empreendimento pode trazer para os diferentes meios, ou seja, 

impactos ambientais estão relacionados à interação entre empreendimento e meio ambiente, 

incluindo aí os meios sociocultural e econômico. Essa interação se dá de diferentes formas 

dependendo do enfoque estudado. Dessa forma são também diferentes as áreas de influência 

para cada elemento analisado. Fica fácil visualizar que, mesmo dentro do meio físico-biótico, 

a área de influência de um empreendimento pode ser diferente se levarmos em conta a 

dispersão de efluentes atmosféricos, consequência da emissão dos veículos que trafegam pela 

rodovia, ou de efluentes líquidos gerados pelo canteiro de obras. Dessa forma, a área de 

influência pode ser definida para cada elemento a ser estudado, sendo analisada uma área 

mais ampla para o levantamento de impactos inicial e uma nova área, igual ou não à primeira, 

após os estudos iniciais, voltando a atenção para aquelas áreas que se confirmaram que 

receberão os impactos do empreendimento em questão. 

 A delimitação da área de influência de um empreendimento também deve levar em 

consideração a variável tempo. Como visto, impactos ambientais são consequências da 

implantação de um empreendimento que se manifestam através de um processo que evolui no 

longo prazo. Fazer a previsão de impactos para o tempo presente acaba por ignorar impactos 

futuros da operação de uma rodovia. Não é o caso de se pensar em abarcar a maior área 

possível dentro de uma análise de impactos, mas de considerar que a implantação e, 

principalmente, a operação de uma rodovia traz impactos ambientais de longo prazo que 

devem ser considerados. 

 Na análise de impactos realizada para os Guarani de Nova Jacundá, a variável tempo 

(em relação à evolução dos impactos ambientais no longo prazo) foi considerada quando os 
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impactos “fragmentação de habitas” e “alteração do calendário ecológico e do microclima” 

receberam significância mais alta que para a TI Sororó. Isso porque a TI Nova Jacundá ainda 

se encontra em área relativamente mais florestada, em comparação às TIs Mãe Maria e 

Sororó, ficando, dessa forma, mais sujeitas a esses impactos, dado que, nas TIs Mãe Maria e 

Sororó, esses processos já aconteceram e as populações indígenas já buscam formas de se 

proteger. 

 

Considerações sobre o estudo de impacto nas TIs Mãe Maria, Nova Jacundá e Sororó 

Dadas as dificuldades, facilidades e situações adversas encontradas durante a 

realização dos estudos de complementação do componente indígena que resultaram nesse 

trabalho considerou-se por bem discutir essas questões nessa dissertação, com intuito de 

contribuir para futuros trabalhos semelhantes. Em outras palavras, em futuras situações de 

estudos de impactos ambientais junto a comunidades indígenas que estejam na área de 

influência de um empreendimento de grande porte podem ser importante as considerações 

aqui levantadas. 

Entre as comunidades que foram estudadas nessa dissertação as realidades são 

completamente distintas. Enquanto em Mãe Maria os três grupos, de origens diferentes, estão 

habituados a receber equipes de estudos e a ver e sentir de perto os impactos do avanço das 

atividades econômicas na região, entre os Guarani de Nova Jacundá houve dificuldade de 

entender a necessidade da realização de um estudo de levantamento de impactos de uma 

rodovia que já se encontra pavimentada (no trecho entre Marabá e Palestina do Pará) em uma 

TI que se encontra relativamente distante do empreendimento. 

O trabalho realizado com os Gavião em Mãe Maria trouxe facilidades em alguns 

momentos e dificuldades em outros, em relação à experiência que essas comunidades já 

tiveram com outros estudos realizados na TI. Algumas dificuldades foram: a descrença ou a 

falta de confiança de que os estudos que eu estava participando traria algum resultado 

concreto para aquelas comunidades. Estudos feitos, por exemplo, para a ENTE (Empresa 

Norte de Transmissão de Energia) não tinham retornado nenhum benefício apesar de as 

aldeias terem recebido equipes de estudo por cerca de um ano para levantamento detalhado de 

espécies da fauna, levantamentos pedológicos entre outros. Essa resistência a receber o estudo 

de impactos causou dificuldades na equipe e atrasos no cronograma. Da mesma forma, a 

verificação de que as três unidades presentes em Mãe Maria, apesar de pertencerem à mesma 
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etnia, eram tão distintas, auxiliou no atraso de cronograma, dado que as reuniões para a 

aprovação da equipe técnica e para liberação dos estudos deveria obedecer a uma hierarquia 

definida, não de comum acordo, entre as aldeias. As facilidades referentes ao trabalho 

realizado com essas três comunidades esteve no fato de eles já terem tomado conhecimento 

anteriormente com o processo de licenciamento, o que facilitou sobremaneira o diálogo sobre 

as atividades a serem realizadas esses objetivos, havendo, inclusive, a situação de, na reunião 

de fechamento, uma das comunidades chegar já com um documento trazendo suas 

reinvindicações. 

 

 

Conclusões: impactos de empreendimento lineares versus impactos de empreendimentos 

de grande porte 

 Como visto, os impactos ambientais levantados para a pavimentação da 

Transamazônica são principalmente impactos decorrentes da sua operação, sendo o aumento 

populacional a principal via de indução de outros impactos, como alteração da qualidade do ar 

e dos cursos hídricos, contaminação do solo, aumento da incidência de incêndios, aumento da 

produção de lixo, aumento do desmatamento, fragmentação florestal e exploração pesqueira. 

 Esses impactos, no entanto, são comuns a outros empreendimentos de grande porte 

que se caracterizam pela atração de contingente populacional a procura de postos de trabalho. 

Não à toa, os impactos da pavimentação da Transamazônica não deveriam ser analisados 

isoladamente. Outros empreendimentos de grande porte a serem instalados ao longo de toda a 

rodovia, por exemplo, a usina hidroelétrica Belo Monte, podem aumentar significativamente 

os impactos ambientais para as populações indígenas. 

 Especificamente na região de Marabá, a implantação da ALPA – Aços Laminados do 

Pará, uma Usina Siderúrgica Integrada, será instalada no município com uma capacidade de 

produção prevista para 2,5 Mt/ano de placas de aço e laminados a quente. Com uma estrutura 

que vai além da implantação da planta da siderúrgica, o empreendimento contará também 

com um acesso ferroviário ligando a planta à Estrada de Ferro Carajás; um terminal fluvial no 

rio Tocantins; linha de transmissão e estruturas de apoio associadas.  

Com um investimento da ordem de US$ 3,7 bilhões, a siderúrgica, prevista para entrar 

em operação em 2013, vai empregar 16.062 pessoas durante a fase de implantação e 5.319 
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durante a operação
46

. Isso significa que, depois da fase de implantação mais de 10 mil 

trabalhadores poderão ficar desempregados.  

Todo esse contingente populacional é previsto apenas para um empreendimento. O 

mesmo se replica para diversos outros empreendimentos planejados para toda a Amazônia, 

que deveriam ser analisados em conjunto em um estudo planejado, possivelmente dentro de 

um enfoque ou contexto de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). Usada para avaliar 

impactos ambientais de Políticas, Planos e Programas (PPPs), a AAE se coloca como uma 

ferramenta de planejamento e de apoio à tomada de decisão (DALAL-CLAYTON; SADLER, 

2005; FISCHER, 2007 apud PELLIN et al, 2001). 

Um estudo amplo realizado através da AAE, contribuiria para diminuir o número de 

intervenções no cotidiano de comunidades indígenas repetidamente estudada para diversos 

empreendimentos. É o caso, por exemplo, dos índios Gavião de Mãe Maria que já tiveram que 

parar suas atividades para receber em seu território diversas equipes de estudos para 

levantamento de impactos da linha de transmissão que corta o território, da Transamazônica e, 

recentemente, da UHE de Marabá. A constante visita dessas equipes cansa as comunidades 

indígenas, que ficam dias paradas para conversarem sobre impactos e proposições de 

mitigação e compensação e demoram a ver algum retorno positivo desses empreendimentos, 

ou desses estudos. 

Esses estudos poderiam ser realizados com as informações referentes a 

empreendimentos planejados para toda a Amazônia Legal, no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento, por exemplo. Nesse caso, um único estudo sério e completo, 

seria realizado para o conjunto de empreendimentos, realizando, inclusive, uma análise de 

impactos sinérgicos, enfoque muitas vezes deficiente no que se refere a Estudos de Impactos 

Ambientais individuais para cada empreendimento. 

As comunidades indígenas visitadas não conseguem compreender porque são 

necessários tantos estudos diferentes se os impactos são muito similares entre os diferentes 

empreendimentos. Por que então não fazer um único estudo para todos os empreendimentos 

propostos pelo Governo Federal? Em se tratando de Planejamento, essa é uma proposição 

suficientemente justificável e plausível.  
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 Disponível em <www.sema.pa.gov.br> Acesso em 29 de outubro de 2010. 
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6. Conclusões e Recomendações 

Como visto, poucos são os trabalhos acadêmicos que discutem impactos ambientais de 

empreendimentos lineares sobre populações indígenas. A carência de tais trabalhos dificulta a 

atuação de profissionais e instituições que estejam envolvidos com atividades de 

licenciamento ambiental em tal contexto. Buscamos, neste trabalho, aproveitar a experiência 

obtida em um caso real, trazendo para o meio acadêmico essa discussão.   

Para responder às questões colocadas por esse trabalho e enriquecer o tema proposto, 

inicialmente foram tratadas questões conceituais sobre empreendimentos lineares, impactos 

ambientais e Terras Indígenas e a interligação entre eles, trazendo informações sobre casos 

concretos da implantação de Linhas de Transmissão, estradas de ferro e rodovias e seus 

impactos sobre populações indígenas na Amazônia Legal. 

A busca por informações referentes à tríade impactos ambientais, empreendimentos 

lineares e Terras Indígenas trouxe pouco ou nenhum retorno.  Os registros acerca de impactos 

ambientais sobre populações indígenas decorrentes da implantação e operação de 

empreendimentos lineares são escassos, sendo discutidos, quase sempre, os impactos 

socioculturais, principalmente decorrente de conflitos entre índios e não-índios e do aumento 

nos casos de doenças e mortes.  

A diferença entre os impactos ambientais causados por diferentes empreendimentos 

lineares como dutovias e rodovias sobre populações indígenas, por exemplo, também não foi 

encontrada na literatura. Ainda que existam casos na Amazônia Brasileira em que uma única 

Terra Indígena pode ser afetada diretamente por mais de cinco empreendimentos lineares, 

entre rodovias estaduais e federais, ferrovias, linhas de transmissão, dutovias e hidrovias. 

No entanto, dada as diferentes características desses empreendimentos, é possível 

assumir que, entre os empreendimentos lineares, aquele que tem maior potencial para causar 

impactos ambientais em populações indígenas diz respeito às rodovias. Isso se deve ao fato da 

rodovia ser fator de dispersão populacional, gerando pressões ambientais em áreas florestadas 

e em Terras Indígenas. 

Os impactos ambientais decorrentes da operação de rodovias se devem principalmente 

ao aumento populacional que esses empreendimentos possibilitam, sendo esse um importante 

fator de indução de impactos na operação de rodovias. Obras de melhoria como pavimentação 
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e duplicação intensificam o processo dos impactos ambientais que podem alcançar longas 

distâncias, através de vicinais abertas ao longo dos anos. 

Entretanto deve ser pontuado que os impactos ambientais decorrentes do aumento 

populacional favorecido pela implantação e operação de rodovias são os mesmos previstos 

para empreendimentos de forma geral, não só os lineares, reforçando a ideia de que os 

impactos podem ser sinérgicos quando da implantação de diversos empreendimentos em 

conjuntos com as rodovias. 

Outros impactos dizem respeito à implantação de uma rodovia antes inexistente, como 

fragmentação de habitats e desmatamento. É importante, então, conhecer o estado em que o 

empreendimento se encontra. Os impactos de uma rodovia planejada têm relação direta com 

especulação imobiliária e valorização do preço da terra, por exemplo, enquanto que, para uma 

rodovia já em operação, esses impactos podem não ser percebidos. 

Empreendimentos lineares, entre os planejados e os que estão em operação, cortam ou 

são limítrofes a mais de cem Terras Indígenas em toda a Amazônia Legal, (vide Figura 3, 

Figura 6 e Anexo 1. Lista de Terras Indígenas afetadas por empreendimentos lineares na 

Amazônia Legal). Esses empreendimentos causam impactos diretos por suas implantações, 

mas conclui-se também que, mesmo aquelas Terras Indígenas que não têm seus territórios 

cortados ou fazendo limite com esses empreendimentos podem ser impactadas. 

Impactos ambientais advindos de implantação de uma rodovia ultrapassam a fronteira 

da presença direta do empreendimento em Terras Indígenas, dado que uma das principais 

causas de impactos é o incremento demográfico causado por esses empreendimentos e a 

facilidade de locomoção que geram. Há, entretanto, dificuldade em se definir qual área de 

influência deve ser considerada na análise de impactos de empreendimentos lineares, podendo 

uma população a mais de 100 quilômetros de distância de uma rodovia sofrer esses impactos, 

sendo encontrada relação de causa e efeito com o empreendimento. 

Dessa forma, uma questão que se coloca é se a distância deve ou não ser um dos 

fatores para a inclusão de uma TI na área de influência de uma rodovia. Notadamente as TIs 

próximas ao empreendimento são as primeiras a sofrerem as consequências de sua 

implantação, operação e pavimentação, mas esse questionamento deve também levar em 

consideração qual a situação em que se encontra o empreendimento, seja se ele é planejado, se 

está em implantação, em operação ou em obras de melhoria, como pavimentação e 

duplicação.  
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Em cada uma dessas situações é possível que os impactos se manifestem de diferentes 

maneiras, em intensidades diferentes, alcançando, também, diferentes distâncias. Da mesma 

forma, essas variáveis (situação do empreendimento, distâncias alcançadas e intensidades dos 

impactos) também podem ser diferente de acordo com o tipo de empreendimento linear que 

está sendo considerado. 

Inicialmente a Terra Indígena Nova Jacundá não havia sido incorporada ao Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) solicitado ao empreendedor no processo de licenciamento 

ambiental da pavimentação da BR-230. O EIA do empreendimento considerou uma distância 

de 50 km ao redor da rodovia como sua área de influência. Entretanto, em se tratando de uma 

rodovia de grande porte, cortando áreas já densamente povoadas, como Marabá, e outras 

rodovias federais e estaduais de grande importância, como a BR-153 e a PA-150, a área de 

influência para os estudos de impactos ambientais certamente deve ser maior que o proposto 

pelo EIA. 

Em todo o trecho da BR-230 a ser pavimentado no estado do Pará, entre Palestina do 

Pará e Itaituba, Terras Indígenas distantes até 170 km foram incluídas nos Estudos de 

Complementação solicitado pela Funai ao Empreendedor
47

. Nesse caso, foram incluídas as 

Terras Indígenas que faziam parte das Bacias Hidrográficas cortadas pelo empreendimento, 

usando como unidade de estudo o que a Resolução Conama 01/86 determina. 

É comum que diferentes áreas de influência sejam delimitadas para os meios físico, 

biótico e antrópico. No entanto, em se tratando de rodovias principalmente, o fator antrópico 

está diretamente relacionado a impactos no meio físico e biótico e, dessa forma, interligado ao 

fator ambiental. Em outras palavras, a ocupação humana desordenada afeta o meio ambiente 

para além dos limites definidos de influência de uma rodovia para o meio físico-biótico. 

Recomenda-se que a área de influência de um empreendimento seja definida em duas 

etapas, uma área mais ampla para realizar estudos e levantamento de impactos e outra, 

realizada após os primeiros estudos, para confirmar, ou não, quais são as áreas de influência 

do empreendimento. Estas áreas são diferentes não só para cada meio estudado (físico, 

biótico, econômico, social) como para cada elemento estudado (fauna, flora, dispersão de 

efluentes atmosféricos, dispersão de efluentes líquidos). As diferentes áreas de influências 

podem ser visualizadas como pétalas de uma flor, cada qual com sua área e limites distintos. 
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 Caso da Terra Indígena Apyterewa. 
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Com a experiência obtida nos estudos de campo, foi possível observar que um dos 

fatores de aproximação dos impactos da Transamazônica para os índios Aikewara foi a 

existência de uma rodovia federal com boas condições de tráfego vicinal à BR-230. Uma 

hipótese que se levanta é a de que essa característica pode se replicar para outras rodovias e 

outras Terras Indígenas, sendo, portanto, um fator a ser considerado quando da definição 

inicial da área de influência de uma rodovia.  

Outros fatores podem também ser considerados como o uso que os povos indígenas 

fazem da rodovia estudada; o grau de antropismo da área em que a TI se encontra; e a 

existência ou não de Unidades de Conservação no entorno, considerando as diferenças entre 

UCs de Proteção Integral e de Uso Sustentável, conforme previsto no SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – Lei Federal nº 9.985/00). 

Além da questão primordial de quais fatores devem ser considerados para a inclusão 

de uma TI na área de influência de empreendimentos lineares, se coloca também a questão de 

como entender e levantar esses impactos ambientais. As populações indígenas, dadas as suas 

diversidades socioculturais, mesmo entre uma mesma etnia, fazem diferentes usos dos 

recursos ambientais de que disponibilizam em seus territórios. Dessa forma é importante 

conhecer o uso que cada núcleo indígena, cada aldeia, faz na Terra Indígena que habita.  

A consideração do uso dos recursos ambientais do território pelas comunidades 

indígenas possibilita uma análise mais abrangente do que a simples consideração dos 

impactos ambientais causados por empreendimentos lineares em qualquer parte do território, 

ainda que ele seja indígena. Como visto, são conhecidos os estudos que tratam dos impactos 

ambientais de rodovias, mas a consideração desses impactos para populações indígenas que 

dependem intensamente desses recursos naturais afetados ajuda a entender modificações pelas 

quais essas populações passam em consequência desses empreendimentos. 

O capítulo 4 mostrou que cada comunidade indígena, mesmo dentro de uma única 

Terra Indígena, faz diferentes usos do território e que esses usos podem se modificar ao longo 

do tempo como consequência, inclusive, de impactos já sentidos pela operação de uma 

rodovia, esteja ela próxima ou não do território. 

Foi o caso, por exemplo, das comunidades Kyikatêjê e Parkatêjê em Mãe Maria, que 

desenvolveram projetos econômicos para diminuir a dependência dos não-índios e como 

consequência da diminuição de fauna sinantrópica dentro do território. Não conhecendo a 
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história dessas comunidades, não se conheceriam amplamente os impactos ambientais 

causados pela rodovia.  

Além disso, uma rodovia também modifica a economia das cidades por onde passa. 

Em Marabá foi possível perceber o aquecimento do mercado imobiliário e as preocupações da 

população indígena com a chegada de diversos empreendimentos de grande porte, como a 

Aços Laminados do Pará (ALPA)
48

 e a UHE Marabá
49

. Em se levando em conta essas 

considerações os impactos ambientais de uma rodovia ganha contornos mais complexos e 

difíceis de serem mensurados. 

Dessa forma, e tomando como exemplo as comunidades indígenas visitadas, que estão 

enfadadas de receber equipes de estudo em suas terras para realização de levantamento de 

impactos, propõe-se que esses estudos sejam realizados no âmbito da Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE). Os levantamentos realizados com base na Escola Participativa, conforme 

discutido no capítulo 5, trazem uma riqueza de detalhes e validam as informações colocadas 

nos estudos a serem analisados em processos de licenciamento. Entretanto as comunidades 

indígenas estudadas nesse trabalho reclamam da quantidade de estudos que são realizados nas 

aldeias, alterando o cotidiano dessas populações que têm que parar suas atividades para 

conversar sobre problemas e impactos de grandes empreendimentos, muitas vezes sem ver o 

retorno concreto desses estudos, como medidas de mitigação e compensação. A proposição de 

fazer esses levantamentos de impactos dentro do contexto de Avaliações Ambientais 

Estratégicas visa diminuir a quantidade de estudos realizados nas comunidades indígenas, 

bem como antecipar a visão sinérgica da implantação de diversos empreendimentos de grande 

porte, permeadas, por vezes, também pela construção de estradas e acessos e ramais 

secundários. 

Aproveitando a experiência adquirida com os estudos referentes à pavimentação da 

BR-230, outra questão colocada nesse trabalho foi conhecer quais são os impactos ambientais 

da pavimentação da Transamazônica e como afetam os povos indígenas Gavião, Guarani e 

Aikewara. Com base nos conhecimentos do uso ambiental do território pelos povos indígenas 

citados foi viável conhecer os impactos possíveis da pavimentação da BR-230. Os impactos 

atingem as comunidades indígenas principalmente de forma indireta e não têm relação com as 

atividades referentes à obra de pavimentação, tais como movimentação de maquinário, obras 
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 Uma usina siderúrgica integrada da Vale a ser implantada a poucos quilômetros do centro de Marabá, à beira 

da rodovia BR-230. 
49

 A usina hidrelétrica Marabá está prevista para ser instalada no rio Tocantins e pode inundar 3% da TI Mãe 

Maria (informação obtida em campo). 
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de terraplenagem, drenagem e serviços de limpeza, entre outros (com exceção da TI Mãe 

Maria), dadas as distâncias das Terras Indígenas em relação à rodovia Transamazônica. No 

entanto, após a pavimentação, é esperado um aumento no trânsito em toda a região, além de 

um possível aumento populacional na região centralizada por Marabá. 

Dessa forma, os impactos ambientais levantados estão relacionados ao aumento 

populacional e ao aumento no fluxo de veículos pela BR-230 e pelas suas vicinais, 

principalmente as BR-153, BR-222 e PA-150, que são vias de ligação entre a Transamazônica 

e as Terras Indígenas. Além do trânsito constante de veículos de passeio, o tráfego de veículos 

de carga são frequentes em todas as rodovias citadas, contribuindo para o 

aparecimento/agravamento de impactos como atropelamento de fauna, aumento no nível de 

ruído, alteração da qualidade do ar e alteração do microclima. 

Esses impactos se somam àqueles causados pelo aumento populacional do entorno das 

TIs, como alteração da qualidade da água e do ar, contaminação do solo, intensificação de 

incêndios e aumento da produção de lixo, aumento do desmatamento e fragmentação de 

habitats, depressão endogâmica e intensificação da exploração de recursos pesqueiros e da 

fauna sinantrópica.  

Esses impactos ambientais alteraram o comportamento das populações indígenas 

estudadas. Das seis comunidades estudadas, quatro têm criação de animais para complementar 

sua dieta alimentar. Os Guarani, os Aikewara da aldeia Sororó, os Parkatêjê e os Kyikatêjê 

têm criação de gado em seus territórios, graças à diminuição da oferta de fauna sinantrópica. 

As duas últimas comunidades citadas têm ainda criação de queixada e os Parkatêjê contam 

também com criação de ovinos e galinhas, além de uma lavoura mecanizada e de açudes para 

a criação de peixes. 

Como dito anteriormente, graças ao aumento da pressão nos recursos hídricos 

incidentes na TI Mãe Maria, também os Kyikatêjê conduzem o Projeto Limpeza, no interior 

da TI, para a criação de pescado e com um local mais reservado para o descanso dos velhos e 

das crianças da comunidade. Os Akrãtikatêjê planejam fazer um pomar para facilitar o acesso 

a árvores frutíferas, bem como implantar um açude para a criação de peixes. 

Os Aikewara também sentem os impactos ambientais das rodovias em sua rotina. 

Relatos de invasão de área e de incêndios ilegais recorrentes mostram que a realidade dessa 

população vem sendo modificada ao longo do tempo. Um grave incêndio afetou cerca de 30% 

da área da TI em 2010. Originado na BR-153 e em fazenda vizinha, o incêndio destruiu 
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plantações e ameaçou as casas dos Aikewara das duas aldeias. A destruição de roças afetou 

gravemente os Aikewara que tiveram que solicitar cestas básicas à Funai em 2011. 

Certamente a recuperação florestal da área atingida não se dará em pouco tempo, tornando o 

incêndio de 2010 presente nas vidas dos Aikewara por longo período. 

Para os Guarani os impactos da pavimentação são similares aos dos outros povos 

estudados, com diferenças em relação à intensidade desses impactos, dada a distância da BR-

230 e da vicinal PA-150. Entretanto os Guarani têm uma relação relativamente intensa com 

cidades próximas, principalmente Jacundá, onde vendem excedentes de produção, e percebem 

também os impactos que uma rodovia pode trazer. 

Como forma de minimizar esses impactos, em se tratando de rodovias, propostas de 

criação de estradas-parque
50

, com a inclusão de medidas que impeçam, ou dificultem, a 

formação de ocupações irregulares na faixa de domínio da rodovia, bem como com a previsão 

de desmobilização da mão-de-obra e a destruição dos canteiros de obra, para impossibilitar as 

chances da formação de vilas ao longo da rodovia após as obras podem ser feitas. 

Por fim, percebe-se que é urgente que estudos complementares sejam feitos a fim de 

discutir e amadurecer a discussão a respeito dos impactos ambientais causados, 

principalmente por rodovias, sobre as populações indígenas. Como visto, são mais de 100 as 

Terras Indígenas na Amazônia Legal que são cortadas ou têm como limite empreendimentos 

lineares.  

Para que as consequências para os povos indígenas sejam minimizadas é imperativo 

conhecer os impactos não só ambientais, mas também socioculturais por que essas 

comunidades já passaram para conhecer aqueles impactos que podem atingir outras 

populações indígenas. 

A ampliação da discussão nos meios especializados pode contribuir para que os 

processos de licenciamento ambiental tenham clareza nas metodologias a serem utilizadas 

para o conhecimento dos impactos causados por empreendimentos lineares. 

  

                                                 
50

 Sobre estradas-parque ver o trabalho de SORIANO, A. J. S. Estrada-Parque: proposta para uma definição. 

Tese (Doutorado). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Rio Claro, 2006. 
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Anexo 1. Lista de Terras Indígenas afetadas por empreendimentos 

lineares na Amazônia Legal 

 

UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

AC 

Campinas/ 

Katukina 
32.623 Katukina Pano 540 (2010) Rodovia BR-364 Construído 

Katukina/ 

Kaxinaua 
23.474 

Kaxinawá/ 

Shanenawa 
708 (2005) Rodovia BR-365 Construído 

Mamoadate 313.647 
Yaminawá e 

Manchineri 

1.105 

(2005) 
Rodovia BR-317 Construído 

AP 

Galibi 6.689 
Galibi do Oiapoque e 

Karipuna do Amapá 
130 (2011) Rodovia AP-310 Planejado 

Juminá 41.601 
Galibi-Marworno e 

Karipuna do Amapá 
61 (2011) Rodovia AP-230 Planejado 

Tumucumaque 3.071.070 
Aparai, Kaxuyana, 

Tiriyó e Wayana 

1.700 

(2011) 
Rodovia BR-210 

Em 

construção 

Uaçá I e II 470.164 

Galibi-Marworno, 

Karipuna do Amapá 

e Palikur 

4.462 

(2011)  

Rodovia BR-156 Construído 

Rodovia AP-230 Planejado 

Waiãpi 607.000 Wajãpi 919 (2011) 
Rodovia BR-210 

Em 

construção 

Rodovia AP-160 Planejado 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

AM 

Apurinã do 

Igarapé São 

João 

18.232 Apurinã 
142 

(2010)  
Rodovia AM-366 Planejado 

Apurinã do 

Igarapé 

Tauamirim 

96.456 Apurinã 
295 

(2010) 
Rodovia AM-367 Planejado 

Apurinã Km-

124 BR-317 
42.198 Apurinã 

209 

(2002) 
Rodovia BR-317 Construído 

Balaio 257.281 

Baniwa, Baré, 

Desana, Kubeo, 

Coripaco, Pira-

tapuya, Tariana, 

Tukano e Tuyuka 

350 

(2000) 

Rodovia BR-210 
Em 

construção 

Rodovia BR-307 Planejado 

Boca do Acre 26.240 Apurinã 
248 

(2002) 
Rodovia BR-317 Construído 

Diahui 47.354 Jiahui 77 (2010)  Rodovia BR-230 Construído 

Évare I 548.177 Ticuna 
18.086 

(2011)  
Rodovia BR-307 Planejado 

Lauro Sodré 9.478 Ticuna 
667 

(2011) 
Rodovia BR-230 Construído 

Nove de 

Janeiro 
228.777 Parintintin 

206 

(2010) 
Rodovia BR-230 Construído 

Paumari do 

Lago Marahã 
118.766 Apurinã, Paumari 

1.076 

(2010) 
Rodovia BR-317 Construído 

Pirahã 346.910 Pirahã 
477 

(2010)  
Rodovia BR-230 Construído 

Rio Biá 1.185.790 Katukina do Rio Biá 
701 

(2011) 
Rodovia BR-230 Construído 

São Leopoldo 69.270 Ticuna 
1.062 

(2011) 
Rodovia BR-230 Construído 

Tenharim/ 

Marmelos 
497.521 Tenharim 

535 

(2010) 
Rodovia BR-230 Construído 

Tikuna de 

Santo Antônio 
1.065 Ticuna 

1.961 

(2011) 
Rodovia BR-230 Construído 

Trombetas/ 

Mapuera 
3.970.898 

Hixkaryana, 

Katuenayana, 

Waiwai, Isolados 

Karapawyana 

416 

(2010) 
Rodovia BR-210 Construído 

Tukuna 

Umariaçu 
4.854 Ticuna 

7.219 

(2011) 
Rodovia BR-307 Planejado 

Vale do Javari 8.544.480 

Isolados do 

Jandiatuba, Kulina, 

Pano, Matis, Matsés, 

Isolados do Alto 

Jutaí, Isolados do 

Quixito, Isolados do 

São José, Korubo, 

Tsohom-dyapa, 

Kanamari, Marubo, 

Isolados Kanamari e 

Isolados Korubo 

3.759 

(2009) 
Rodovia BR-307 Planejado 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

MA 

Alto Turiaçu 530.525 
Guajá, Tembé e 

Ka'apor 

1.352 

(2010) 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Arariboia 413.288 Guajá e Guajajara 
5.317 

(2010) 

Rodovia MA-122 Construído 

Rodovia MA-066 Construído 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Awá 116.582 Guajá 42 (2010) 
Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Cana Brava 137.329 Guajajara 
4.510 

(2010)  

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Rodovia BR-226 Construído 

Caru 172.667 Guajá e Guajajara 136 (2003) 
Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Geralda / 

Toco Preto 
18.506 Guajajara 969 (2010)  

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Governador 41.644 
Gavião Pykopjê, 

Guajajara eTabajara 
655 (2003) 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Rodovia MA-122 Construído 

Kanela 125.212 
Canela 

Ramkokamekrá 

2.103 

(2011) 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Rodovia MA-132 Construído 

Krikati 144.775 Krikatí 
1.027 

(2010) 

Rodovia MA-280 Construído 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Linha de 

Transmissão 
Construído 

Lagoa 

Comprida 
13.198 Guajajara 470 (2003) 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Morro Branco 49 Guajajara 110 (2000) 
Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Porquinhos 79.520 Canela Apanyekrá 677 (2011) 
Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Porquinhos 

dos Canela 

Apãnjekrá - 

Área 

Ampliada 

221.480 Canela Apanyekrá 569 (2001) 

Rodovia MA-132 Construído 

Rodovia MA-012 Construído 

Rio Pindaré 15.002 Guajajara 
1.448 

(2010) 

Rodovia BR-316 Construído 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Urucu-Juruá 12.697 Guajajara 416 (2003) 
Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

MT 

Areões 218.515 Xavante 
1.342 

(2010)  
Rodovia BR-158 Construído 

Aripuanã 750.649 Cinta Larga 330 (2005) Rodovia BR-174 Construído 

Parque 

Indígena 

Aripuanã 

1.603.250 Cinta larga 
sem 

informação 

Rodovia BR-174 Construído 

Rodovia MT-319 Construído 

Cacique 

Fontoura 
32.069 Karajá 489 (2001) Rodovia MT-100 Construído 

Capoto/ Jarina 634.915 
Kayapó Metyktire, 

Tapayuna 

1.388 

(2010) 

Rodovia BR-080 Construído 

Rodovia MT-322 Construído 

Enawenê 

Nawê 
742.088 Enawenê-nawê 347 (2006) Rodovia MT-319 Construído 

Estação 

Parecis 
2.170 Paresí 26 (2007) Rodovia BR-364 Construído 

Irantxe 45.555 Iranxe Manoki 333 (2006) Rodovia MT-170 Construído 

Jarudore 4.706 Bororo 
sem 

informação 

Rodovia MT-383 Construído 

Rodovia MT-458 Construído 

Juininha 70.537 Paresí 74 (2006) 

Rodovia BR-364 Construído 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Kawahiva do 

Rio Pardo 
411.848 Isolados do Rio Pardo 

sem 

informação 
Rodovia MT-206 Construído 

Lagoa dos 

Brincos 
1.845 

Nambikwara, 

Negarotê 
65 (2002) Rodovia MT-440 Construído 

Maraiwatsede 165.241 Xavante 960 (2010) 

Rodovia BR-080 Construído 

Rodovia BR-158 Construído 

Rodovia BR-242 Planejado 

Marechal 

Rondon 
98.500 Xavante 551 (2010) Rodovia MT-130 Construído 

Merure 82.301 Bororo 524 (2004) 
Rodovia BR-070 Construído 

Rodovia MT-110 Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

MT 

Nambiquara 1.011.960 

Nambikwara, 

Halotesu, Kithaulu, 

Sawentesu, 

Wakalitesu 

306 

(2001) 

Rodovia BR-364 Construído 

Rodovia BR-174 Construído 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Rodovia MT-225 Construído 

Panará 499.740 Panará 
480 

(2010) 
Rodovia BR-163 Construído 

Parabubure 224.447 Xavante 
3.819 

(2010)  
Rodovia BR-230 Construído 

Pareci 563.586 Paresí 
838 

(2006) 
Rodovia BR-364 Construído 

Pimentel Barbosa 328.966 Xavante 
1.759 

(2010) 

Rodovia BR-158 Construído 

Rodovia MT-020 Construído 

Pirineus de Souza 28.212 

Idalamare, Ilaklore, 

Mamaindê, 

Manduka, Sabanê, 

Tawandê, 

Nambikwara 

216 

(2001) 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Portal do 

Encantado 
43.057 Chiquitano 

209 

(2002) 
Rodovia MT-265 Construído 

Roosevelt 230.826 
Apurinã e Cinta 

larga 

502 

(2001) 
Rodovia RO-387 Planejado 

Sangradouro/Volta 

Grande 
100.280 Bororo e Xavante 

858 

(2004) 
Rodovia BR-070 Construído 

Santana 35.471 Bakairi 
183 

(2003) 
Rodovia MT-240 Construído 

São Domingos 5.705 Karajá 
164 

(2011) 
Rodovia MT-100 Construído 

São Marcos 

(Xavante) 
188.478 Xavante 

2.848 

(2010) 
Rodovia MT-312 Construído 

Sararé 67.420 

Nambikwara, 

Katitawlu, 

Qualitsu, 

Kalunhwasu, 

Uaihlatisu, 

Sayulikisu 

94 (2001) Rodovia BR-174 Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

MT 

Tadarimana 9.785 Bororo 245 (2004) Rodovia BR-364 Construído 

Taihantesu 5.372 Nambikwara Wasusu 77 (2001) 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Teresa 

Cristina 
34.149 Bororo 358 (2002) 

Ferrovia 

Ferronorte 

Em 

construção 

Uirapuru 21.680 Paresí 18 (2008) 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Rodovia BR-364 Construído 

Rodovia MT-388 Construído 

Umutina 28.120 

Kaiabi, Iranxe 

Manoki, Nambikwara, 

Paresí, Terena, 

Umutina 

367 (2004) 
Rodovia MT-

246/343 
Construído 

Urubu Branco 167.533 Tapirapé 573 (2011) 
Rodovia MT-432 Construído 

Rodovia BR-158 Construído 

Utiariti 412.304 Paresí 249 (2006) 
Rodovia MT-255 Planejado 

Rodovia MT-235 Planejado 

Vale do 

Guaporé 
242.593 

Alantesu, Mamaindê, 

Wasusu, Erihitaunsu, 

Hahaintesu, Negarotê, 

Waikisu, Alakatesu, 

Hoskokosu, 

Nambikwara 

452 (2001) 

Rodovia BR-364 Construído 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Rodovia BR-174 Construído 

Rodovia MT-235 Construído 

Rodovia MT-440 Planejado 

Parque 

Indígena do 

Xingu 

2.642.004 

Aweti, Yudja, 

Kalapalo, Kamaiurá, 

Kaiabi, Kuikuro, 

Matipu, Mehinako, 

Kisêdjê, Trumai, 

Ikpeng, Wauja, 

Yawalapiti, Nahukuá, 

Naruvotu, Tapayuna 

4.829 

(2011) 

Rodovia BR-080 Construído 

Rodovia MT-322 Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

PA 

Alto Rio 

Guamá 
279.897 Guajá Tembé Ka'apor 

 1.425 

(2006) 
Rodovia PA-108 Planejado 

Arara 274.010 Arara 256 (2011) Rodovia BR-230 Construído 

Barreirinha 2.374 Amanayé 86 (2010) 
Hidrovia Guamá-

Capim 

Em 

construção 

Baú 1.540.930 Kayapó Mekrãgnoti 188 (2010) Rodovia BR-163 Construído 

Bragança-

Marituba 
13.515 Munduruku 231 (2008) Rodovia BR-163 Construído 

Cachoeira 

Seca 
734.027 Arara 86 (2011) 

Rodovia BR-230 Construído 

Rodovia Transiriri Construído 

Kararaô 330.838 Kararaô Kayapó 54 (2011) Rodovia PA-167 Planejado 

Kayapó 3.284.005 

Gorotire Kuben Kran 

Krên Kôkraimôrô 

Kayapó 

4.536 

(2010) 

Rodovia BR-158 

(Redenção-

Altamira) 

Planejado 

Rodovia PA-287 Construído 

Mãe Maria 62.488 Gavião 670 (2010) 

Rodovia BR-222 Construído 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Linha de 

Transmissão da 

Eletronorte 

Construído 

Menkragnoti 4.914.255 
Mekrãgnoti, Isolados 

Mengra Mrari 
984 (2010) Rodovia BR-163 Construído 

Munduruku-

Taquara 
25.323 Munduruku 171 (2008) Rodovia BR-163 Construído 

Parakanã 351.697 Parakanã 814 (2009) 

Rodovia BR-230 Construído 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Praia do Índio 28 Munduruku 125 (2010) Rodovia BR-163 Construído 

Praia do 

Mangue 
30 Munduruku 168 (2010) Rodovia BR-163 Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

PA 

Sai Cinza 125.552 Munduruku 
1.371 

(2010) 
Rodovia BR-230 Construído 

Sarauá 18.610 Amanayé 87 (1998) 
Hidrovia Guamá-

Capim 

Em 

construção 

Sororó 26.258 Aikewara 332 (2010) Rodovia BR-153 Construído 

Tembé 1.075 Tembé Turiwara 60 (1998) 

Rodovia PA-108 Planejado 

Rodovia PA-252 Planejado 

Mineroduto Construído 

Trincheira-

Bacajá 
1.650.939 

Kararaô Kayapó 

Xikrin 
746 (2011) 

Rodovia PA-158 Planejado 

Rodovia BR-158 

(Redenção-

Altamira) 

Planejado 

Trocará 21.722 Asurini do Tocantins 480 (2010) Rodovia PA-156 Construído 

Tumucumaque 3.071.070 
Aparai, Kaxuyana, 

Tiriyó, Wayana 

1.700 

(2011) 
Rodovia BR-210 

Em 

construção 

Turé-

Mariquita 
147 Tembé 40 (1998) Mineroduto Construído 

Reserva 

Indígena Turé-

Mariquita II 

587 Tembé 
sem 

informação 
Mineroduto Construído 

Xikrin do 

Cateté 
439.151 Kayapó Xikrin 

1.056 

(2010)  

Rodovia BR-158 

(Redenção-

Altamira) 

Planejado 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Rodovia PA-279 Construído 

 

  



175 

 

UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

RO 

Karitiana 89.682 Karitiana 
320 

(2005) 
Rodovia RO-010 Planejado 

Rio Branco 236.137 

Arikapú, Aikanã, 

Aruá, Kanoê, 

Djeoromitxí, 

Makurap, Tupari 

679 

(2008) 
Rodovia BR-429 Construído 

Rio Guaporé 115.788 

Aikanã, Arikapú, 

Aruá, Kanoê, 

Djeoromitxí, 

Makurap, Tupari, 

Wari', Sakurabiat, 

Wajuru, Kujubim 

589 

(2005) 
Rodovia BR-429 Construído 

Rio Negro / 

Ocaia 
104.064 Wari' 

670 

(2010) 
Rodovia RO-370 Planejado 

Tubarão/Latundê 116.613 

Aikanã, 

Nambikwara, 

Sabanê, Latundê, 

Kwazá 

180 

(2005) 

Rodovia RO-391 Construído 

Linha de 

Transmissão 

Samuel/RO-

Jauru/MT 

Em 

construção 

Uru-Eu-Wau-

Wau 
1.867.120 

Juma, Oro Win, 

Uru-Eu-Wau-Wau, 

Amondawa 

 214 

(2008)  

Rodovia BR-429 Construído 

Rodovia BR-421 Construído 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

RR 

Anarô 30.473 Wapixana 77 (2010) Rodovia BR-174 Construído 

Araçá 50.018 Makuxi, Wapixana 
1.512 

(2010) 

Rodovia BR-174 Construído 

Rodovia RR-203 Construído 

Barata / 

Livramento 
12.883 Makuxi Wapixana 707 (2010) Rodovia RR-022 Construído 

Bom Jesus 859 Makuxi Wapixana 48 (2010) Rodovia RR-401 Construído 

Canauanim 11.182 Makuxi Wapixana 846 (2010) Rodovia RR-209 Construído 

Jaboti 14.210 Makuxi Wapixana 312 (2010) Rodovia BR-401 Construído 

Moskow 14.212 Makuxi Wapixana 516 (2010) 
Rodovia RR-206 Planejado 

Rodovia RR-209 Construído 

Pium 4.607 Makuxi Wapixana 320 (2010) Rodovia RR-342 Construído 

Ponta da Serra 15.597 Makuxi Wapixana 235 (2010) Rodovia BR-174 Construído 

Raimundão 4.276 Makuxi Wapixana 305 (2010) Rodovia RR-343 Construído 

Raposa Serra 

do Sol 
1.747.464 

Ingarikó, Makuxi, 

Patamona, Taurepang, 

Wapixana 

19.933 

(2010) 

Rodovia BR-174 Construído 

Rodovia BR-401 Construído 

Rodovia RR-202 Construído 

Rodovia RR-171 Construído 

Rodovia RR-407 Construído 

Rodovia RR-319 Construído 

Rodovia RR-201 Construído 

Rodovia RR-340 Planejado 

São Marcos 654.110 
Makuxi, Taurepang, 

Wapixana 

4.781 

(2010) 

Rodovia BR-174 Construído 

Rodovia RR-202 Construído 

Rodovia RR-319 Construído 

Rodovia RR-321 Construído 

Linhão de Guri Construído 

Serra da Moça 11.626 Wapixana 490 (2010)  Rodovia RR-348 Construído 

Sucuba 5.983 Makuxi, Wapixana 238 (2010)  Rodovia RR-205 Construído 

Tabalascada 13.014 Makuxi, Wapixana 527 (2010) 

Rodovia RR-170 Construído 

Rodovia RR-444 Construído 

Rodovia RR-209 Construído 

Truaru 5.653 Wapixana 360 (2010) Rodovia RR-050 Construído 

Waimiri-

Atroari 
2.585.910 

Isolados Piriutiti, 

Waimiri Atroari 

1.500 

(2011) 

Rodovia BR-174 Construído 

Estrada de 

Paranapanema 
Construído 

Cabo de Fibra 

Ótica 

Em 

construção 

Yanomami 9.664.980 Yanomami, Ye'kuana 
19.338 

(2011)  
Rodovia BR-210 

Em 

construção 
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UF 
Terra 

Indígena 

Superfície 

(ha) 
Etnia 

População 

/ ano 

Empreendimento 

linear 
Situação 

TO 

Apinajé 141.904 Apinayé 
1.750 

(2009) 

Rodovia BR-230 Construído 

Rodovia BR-010 Planejado 

Rodovia TO-134 Construído 

Rodovia TO-126 
Em 

construção 

Hidrovia 

Araguaia-

Tocantins 

Planejado 

Ferrovia Norte-Sul 
Em 

construção 

Estrada de Ferro 

Carajás 
Construído 

Rodovia TO-210 Construído 

Araguaia 1.358.500 
Avá-Canoeiro, Javaé, 

Karajá, Tapirapé 

3.502 

(2010) 
Rodovia BR-242 Planejado 

Funil 15.703 Xerente 348 (2011) 
Rodovia TO-010 Planejado 

Rodovia TO-342 Construído 

Kraolândia 302.533 Krahó 
2.989 

(2010) 

Rodovia BR-010 Construído 

Rodovia BR-

235/TO 
Planejado 

Xambioá 3.326 
Karajá do Norte, 

Guarani Mbya 
297 (2011) 

Rodovia TO-222 Construído 

Hidrovia 

Araguaia-

Tocantins 

Planejado 

Xerente 167.542 Xerente 
2.693 

(2011) 

Rodovia TO-342 Construído 

Rodovia TO-245 Construído 

Rodovia BR-010 Planejado 

Rodovia BR-

235/TO 
Planejado 

Hidrovia 

Araguaia-

Tocantins 

Planejado 
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Anexo 2. Mapa de uso ambiental – Aldeia Akrãtikatêjê – TI Mãe Maria 

 

Fonte: IVIG/DNIT, 2011a. 
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Anexo 3. Mapa de uso ambiental – Aldeia Kyikatêjê – TI Mãe Maria
51

. 

 

                                                 
51

 Nota: as legendas “Áreas de caça” e “Áreas de criação de porco” ficaram trocadas, de forma que o círculo preto é uma representação de área onde há criação de porcão (queixada). Da mesma forma, a área com listras diagonais amarelas, é área de caça. 
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Anexo 4. Mapa de uso ambiental – Aldeia Parkatêjê – TI Mãe Maria 

 

Fonte: IVIG/DNIT, 2011a. 

SSuupprriiaannoo  

MMaagguuaarrii  BBaarrrraaccaa  

AAllaaggaaddaa  
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Anexo 5. Mapa de uso ambiental – TI Nova Jacundá 

 

Fonte: IVIG/DNIT, 2011b 
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Anexo 6. Mapa de Extrativismo – Aldeia Sororó – TI Sororó 

 

Fonte: IVIG/DNIT, 2011c 
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Anexo 7. Mapa de Roças e uso dos corpos hídricos – Aldeia Sororó – TI Sororó 

  

Fonte: IVIG/DNIT, 2011c 
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Anexo 8. Mapa de uso ambiental – Aldeia Itahy – TI Sororó 

 

Fonte: IVIG/DNIT, 2011c 


