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“... a gente sabe que não vai ficar eternamente aqui, mas que
eles (os mais jovens) continuem essa luta. Porque aqui é um
território que se diz reino dos Apiaká.... Então, assim...A
gente tem que ter um orgulho muito grande quando olha
os quatro lados e ver que realmente a gente tem visto os sinais, as marcas dos nossos antepassados, que
realmente eles viveram por aqui.... Isso, as crianças já
têm que estar conhecendo os materiais que tem. Pra que eles
sintam no poder de falar e bater’ no peito que realmente
esse é um território do povo Apiaká...
(Robertinho Morimã, 2019). Grifos nossos
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Apresentação
O presente relatório é resultado do acompanhamento indigenista da Operação Amazônia Nativa (OPAN) com o povo Apiaká. Este trabalho foi intensificado a partir da
decisão de um grupo de moradores da aldeia Mayrob (Terra Indígena Apiaká-Kayabi) de
empreender um movimento de reocupação do seu território tradicional. Naquele momento, uma série de desafios foi imposta a esse grupo, pois, atualmente, o local é reconhecido administrativamente como uma unidade de conservação de proteção integral.
Assim, este documento tenta trazer uma breve caracterização da Terra Indígena Apiaká
do Pontal e Isolados e do Parque Nacional do Juruena no que diz respeito à sua situação fundiária e à sua criação, respectivamente. Ele aponta a existência de outras situações de sobreposição encontradas no Brasil e evidencia a necessidade de compatibilizar os modos tradicionais de gestão territorial e as normas de preservação ambiental.
Em outro momento, tentamos apresentar o povo Apiaká e seu vínculo histórico com
a região do Pontal, demonstrando o quanto as referências de patrimônio cultural para
esse povo são expressivas. Reunindo elementos atuais a esse argumento, o documento
mostra o envolvimento e busca dessas novas gerações por aumentar seu conhecimento em torno desse patrimônio.
A fim de trazer luz em relação à situação da regularização fundiária dessa terra indígena, descrevemos todo o processo de demarcação, contextualizando os atuais procedimentos administrativos e jurídicos que envolvem de alguma forma esse tema.
Com o desafio imposto pela sobreposição, o relatório faz um sucinto apanhado da
legislação indigenista e da legislação ambiental que permeiam este a situação da Terra
Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. Além de apontar diretrizes de atuação do Ministério Público em casos como esse, são relatadas as ações atualmente em curso com a
finalidade de alcançar a gestão compartilhada do território.
Por fim, mas não menos importante, reunimos algumas das principais ameaças à integridade da área sobreposta entre a terra indígena e a unidade conservação, tentando
alertar e provocando a discussão em torno da criação de estratégias que visem a preservação e manutenção do status de conservação ambiental dessa região.
Este relatório pretende, assim, apresentar e sistematizar informações obtidas a partir
do acompanhamento indigenista ao povo Apiaká feito pela OPAN nos últimos três
anos. A ideia é contribuir com os diversos atores envolvidos na gestão desse território
(órgãos públicos, sociedade civil e indígenas) para que os direitos indígenas e ambientais estejam assegurados, em equilíbrio e harmonia.
Boa leitura!
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Introdução
O atual conceito jurídico de terra indígena foi definido pela Constituição de 1988.
Nela, as terras indígenas são tratadas como terras tradicionalmente ocupadas, e apresentam a seguinte redação:

“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.” (§1°do Art. 231 da CF/88)

Embora esse significado seja um dos alicerces para a definição de limites de uma terra
indígena, o território histórico não é basicamente sinônimo de terra tradicionalmente
ocupada, visto que, em muitos casos, o processo de colonização eliminou as condições
necessárias à reprodução física e cultural dos povos indígenas.
Para a antropóloga Dominique Gallois (2004), “a noção de ‘Terra Indígena’ diz respeito
ao processo político-jurídico conduzido sob a égide do Estado, enquanto a de ‘território’ remete à construção e à vivência, culturalmente variável, da relação entre uma
sociedade específica e sua base territorial” (Gallois 2004: 39).
Textos como os do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID)
da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados demonstram o vínculo específico do
povo Apiaká com aquele território, no qual realizavam, e continuam realizando, práticas e atualizando saberes ecológicos e sociológicos por meio dos quais fortalecem sua
identidade como povo.
A TI Apiaká do Pontal e Isolados possui uma área de 982.324 hectares e está situada no
município de Apiacás, no extremo norte de Mato Grosso. Ocupando aproximadamente
49% do território desse município, sua localização é única, pois fica exatamente na
tríplice divisa dos estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso (Mapa 1).

Mapa 1: Localização da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados

A área está sob a jurisdição da Coordenação Regional do Norte de Mato Grosso
(CR-Funai Norte de Mato Grosso) e Distrito Sanitário Especial Indígena – Kayapó
(DSEI – Kayapó). Nela habitam, além do povo Apiaká, um grupo de isolados que estão
registrados sob a referência de número 61 na Coordenação Geral de Povos Indígenas
Isolados e de Recente Contato (CGIIRC/Funai)
.
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Com relação ao processo de regularização fundiária da terra indígena, os Apiaká formalizaram a sua primeira reinvindicação em 1999 junto à Procuradoria da República
em Mato Grosso (PR – MT), que, através de procedimento administrativo, notificou a
Funai em 2000. De lá para cá, já se passaram mais de 20 anos sem que o Estado brasileiro reconhecesse de maneira definitiva a posse permanente do território para o
povo Apiaká. A terra indígena teve o seu RCID aprovado pela presidência da Funai e
foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 20 de abril de 2011, e no Diário
Oficial do Estado do Mato Grosso, em 02 de junho de 2011. Desde então, até hoje, não
teve a sua portaria declaratória publicada. Portanto, encontra-se oficialmente como
uma terra indígena “Delimitada”.
Segundo a lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 1, o termo unidade de conservação tem a seguinte definição:

“... espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo
as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos
de conservação e limites definidos, sob regime especial de
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de
proteção;” (Inciso I, do Art. 1, da Lei SNUC)

Nesse sistema, as unidades de conservação dividem-se em dois grupos: as Unidades de
Conservação (UC) de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. O Parque Nacional
é uma categoria de unidade de conservação de proteção integral. Nesta categoria, o
objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos
recursos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou
destruição dos recursos naturais.
O Parque Nacional do Juruena (PARNAju), é uma unidade de conservação criada pelo
Decreto Presidencial s/n°, de 05 de junho de 2006. Possui uma área de 1.958.203 hectares, e está localizado, em sua maior parte – 1.181.154 ha ou 60% da área total -- no
estado de Mato Grosso, sendo 971.935 ha ou 50% da área no município de Apiacás e
os demais 10% nos municípios de Nova Bandeirantes e Cotriguaçu. Os demais 40% da
área estão localizados no estado do Amazonas, principalmente no município de Apuí
(32%) e uma pequena área em Maués (8%), como mostra o mapa 2.

Mapa 2: Localização do PARNA do Juruena (Fonte: Plano de Manejo do PARNAju, 2011)

1

Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000.
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Segundo artigo elaborado, em 2016, por um grupo de analistas ambientais do ICMBio 2,
existia naquele ano, 185 ‘interfaces’ com Unidades de Conservação (UC’s) federais,
sendo 132 em UC de Proteção Integral e 53 em UC de Uso Sustentável. Para todas as
categorias de grupo social, o maior número de ocorrências de interfaces 81 (61%) dá-se nos Parques Nacionais. Dentre as 132 ‘interfaces’ que ocorrem em UC de Proteção
Integral, 27 delas (20,45%) ocorrem sobre territórios indígenas.
A área de sobreposição entre a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados e o Parque
Nacional do Juruena representa praticamente a área total da terra indígena. Apesar da
área do PARNAju extrapolar os limites de Mato Grosso, a área sobreposta está completamente localizada nesse estado (Mapa 3).
Considerando a ocupação histórica do povo Apiaká e a íntima relação desses com o seu
território tradicional, desde que foi criada a unidade de conservação, o desafio que se
apresentou e, ainda se apresenta, é realizar a harmonização dos direitos constitucionais
desse povo indígena – também associados à proteção do patrimônio histórico e cultural
do país – com a proteção do meio ambiente e conservação da diversidade biológica.
A gestão compartilhada desse território tem sido encarada como um bom mecanismo
para o alcance desse objetivo. Para isso, o interessante é que os indígenas e as instituições competentes, tais como a Funai, Ibama, ICMBio, sociedade civil e indígenas,
tenham um intenso diálogo no sentido de construírem um plano de administração
conjunta desse território.
Atualmente as principais aldeias Apiaká dessa terra indígena estão distribuídas ao longo de toda a área, uma na porção sul (aldeia Matrinxã) e as outras na porção norte
(aldeias Pontal, Canindé e Piraputua). Além disso, ainda existem pequenos núcleos
familiares localizados no baixo rio Teles Pires, quase no encontro com o rio Juruena,
conforme mostra o mapa 4.
Segundo dados do GT/ FUNAI (2010) e Sistema de Informação da Saúde Indígena/
SESAI (2013) 3, a população da TI Apiaká do Pontal e Isolados cresceu de 144 para 262
pessoas nesses três anos 4. Dados mais atuais, obtidos junto ao DSEI Kayapó e aos próprios Apiaká, apontam para uma população de aproximadamente 314 pessoas (2017) e
395 pessoas (2020), respectivamente.
Esse aumento populacional evidencia ainda mais a necessidade da construção de estratégias que visem compatibilizar os modos tradicionais Apiaká de fazer a gestão sustentável do seu território e as regras de preservação e conservação do parque nacional.
2
Interfaces e Sobreposições entre Unidades de conservação e Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais:
Dimensionando o desafio, ICMBio, 2016.
3

Mapa 3: Área de sobreposição entre a Terra Indígena e o Parque Nacional

Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/5001> Acesso em: 20 de junho de 2020.

4
Muito provavelmente foram considerados nessa contagem os dados de população da aldeia Mayrowy, que está
localizada vizinha aos limites da TI Apiaká do Pontal e Isolados, mas fica dentro da TI Kayabi. Para efeito de comparação,
também iremos considerar a população da aldeia Mayrowy (220 pessoas) na contagem de 2020.
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O Povo Apiaká
No livro Paisagens Ancestrais do Juruena, a antropóloga Juliana Almeida conta uma
versão sobre o surgimento do povo Apiaká.

“O povo Apiaká acredita ser originário das águas. Para
eles, seu povo surgiu a partir de um peixe que se aventurou a
sair do rio e não conseguiu retornar para a água. O sol foi o
promotor da sua transformação corporal, de peixe, em humano.
Contudo, até então, ele estava sozinho na terra. Certo dia um
tatu foi pescar, fisgou um peixe, que rapidamente após ser retirado da água, se transformou em uma mulher. Esta disse que
ficaria morando no seco, junto ao seu marido, mas, para isso, precisaria encontrá-lo. Com auxílio do tatu, ela seguiu em direção a
uma lagoa, onde encontrou o marido realizando uma grande
festa que tinha como objetivo convidar outros peixes
para virem morar na terra, como humanos. Desse modo
surgiram os Apiaká. ” (Almeida, 2019: 115-116 pag.)

Segundo o RCID da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, são duas as versões sobre
o significado do nome Apiaká. Uma delas, contada por alguns Apiaká, diz que o nome se
refere a um marimbondo que, quando atacado, viaja longas distâncias para vingar-se do seu
agressor. A outra, contada por um antropólogo e missionário (WENZEL, 1999), diz que o
nome é uma variante do termo Tupi apiaba, que significa “pessoa”, “gente”, “homem”.
Segundo o que a antropóloga Geovana Tempesta escreveu no RCID da TI Apiaká Pontal e Isolados, juntamente com as línguas Kayabi, Parintintin, Tupi-Kawahib e do Juma
a língua Tupi-Guarani do povo Apiaká integra o tronco Tupi. Diz-se que esses povos
acreditam num deus criador do céu e da terra, que assumia a forma de trovão e relâmpago, chamado Bahíra, uma variante do demiurgo que aparece em diversos mitos
tupi-guarani. .

Mapa 4: Localização das aldeias da TI Apiaká do Pontal e Isolados
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A bacia do Tapajós é uma área cultural Tupi. No seu alto curso e na região dos formadores
desse rio, predominam historicamente, de modo inquestionável, os Apiaká e os Munduruku.
Embora haja registros escritos sobre a presença Munduruku na região do Pontal do Mato
Grosso, é consenso entre eles que se trata de um território Apiaká. Tal consenso se ampara
no vínculo histórico irrefutável que os Apiaká estabeleceram com o Pontal. (RCID, 2011).
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Diversos registros históricos apontam a presença de grupos tupi-guarani (chamados
Apiacás, Apiassás, Apiacasses), espalhados ao longo do vale do rio Arinos, até o baixo
curso do rio Juruena (Figura 1). Certa vez, durante os séculos XVIII e XIX, o médico
francês Amédeé Moure estimou a população dos “Apiacá” em 35 mil. A presença marcante deste grupo na região motivou a distinção do Baixo Juruena enquanto Reino dos
Apiacás (ou Baixio dos Apiacás). (ALMEIDA, 2019)
Sugestivamente, a toponímia do norte mato-grossense, oficializada no início do século
XX, consagra a ocupação tradicional do povo Apiaká, batizando com seu nome uma
serra, dois rios e um município.
As guerras de vingança, a captura de cabeças de inimigos e os ritos antropofágicos configuravam uma matriz cultural Tupi na região dos formadores do Tapajós. Tais práticas,
que tanto aguçavam a curiosidade dos europeus, provavelmente foram abandonadas na
segunda metade do século XIX. Naquela época, os povos indígenas no norte da Província, estabelecidos ao longo do sistema fluvial Arinos-Juruena-Tapajós, tornaram-se
importantes para os governos de Mato Grosso e do Pará. Surgiu, então, a necessidade
de estabelecer alianças com os indígenas que se mostrassem dispostos 5.
Os exploradores da época, diferentemente do que fizeram com outros grupos indígenas, estabeleceram com os Apiaká uma estratégia de aproximação, a fim de que eles
se tornassem guias das expedições ﬂuviais na região. Com isso, esperava-se superar
os obstáculos naturais impostos pelas cachoeiras do Baixo Juruena, além dos ataques
impostos pelos povos indígenas que residiam ao longo deste trajeto, que atacavam
frequentemente as expedições que passavam por seus territórios. (ALMEIDA, 2019)
Nos relatos dessa época, os Apiaká são descritos como indígenas pacíficos e de boa
convivência, como esse de 1828, feito por um dos desenhistas da Expedição Langsdorff,
o francês Hércules Florence.

“Os apiacás eram de índole pacífica, muito dóceis, de
estatura regular e bem feitos de talhe. Alegres e receptivos
tinham a fisionomia menos selvagem e algumas jovens se assemelhavam às mulheres do sul da Europa. Sua pele não era
tão acobreada, pois viviam sob densas florestas e em moradia
espaçosa”. (Trecho do diário de viagem de Hércules Florence,
1828) 6 Grifos nossos.

Figura 1: Trecho do mapa Etno-histórico de Curt Nimuendaju de 1944 (Fonte: IBGE, 1981)
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5

Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Apiaká>. Acesso em: 22 de junho de 2020.

6

Disponível em: <https://herculeflorence.blogspot.com/>. Acesso em: 10 de junho de 2020.
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O desenhista francês, inclusive, durante os dez dias em que permaneceu junto aos Apiaká,
fez deles descrições, desenhos e aquarelas, apesar de estar, na ocasião, convalescente
pela malária. O que foi produzido por ele é considerado um dos primeiros registros
desse grupo (Figura 2).

A despeito da ocupação dos Apiaká na região, anterior à criação do Parque Nacional
do Juruena, segundo consta nos relatos acerca da reinvindicação fundiária dos Apiaká,
descritos em Ação Civil Pública de 2013 9 , desde 1999 existe procedimento administrativo 10 em que os Apiaká, residentes na aldeia Mayrob (TI Apiaká/Kayabi, município de
Juara), requereram a criação da área indígena “Pontal dos Apiaká”.
Em seu pedido, os representantes narraram que a região reivindicada é área original dos Apiaká, os quais nunca abandonaram seu território, vivendo na área um
grupo Apiaká isolado e outros membros da etnia. Registra-se, nesse sentido, o
seguinte trecho:

“Esta área localiza-se ao norte do Estado de MT Grosso, entre os Rios Juruena e Teles pires sugerimos que os limites
desta área seja os rios Matrinchã, Juruena e Telespires, Região
conhecida como pontal.
Esta região é área original Apiaká, defato (sic) os
Apiaká nunca abandonaram aquela Terra, inclusive
ainda vive um grupo apiaká isolado, também outros
apiaká moram nesta área.
Há muitos Apiaká disperso ao longos dos Rios Arinos, Juruena,
Telespires Tapajós querem se reaudear (sic), achamos que o
pontal seria uma boa solução, achamos também que atoal
(sic) área no município de Juara é muito pequena”.

Figura 2: Cópia da aquarela, Habitation des apiacás sur I’arinos, avril 1828 (Fonte: IHF, 2009)

(Fonte: ACP n° 0005408-17.2013.4.01.3600) Grifos nossos.
No início do século XX foram cruelmente massacrados por seringalistas, o que os impossibilitou de sustentar seu tradicional modo de vida 7. Nessa época, os Apiaká foram
considerados extintos por dois importantes etnólogos, Darcy Ribeiro e Curt Nimuendajú. No entanto, apesar dos massacres, das epidemias, da catequização e do abandono
governamental, os Apiaká resistiram como coletividade. 8
Uma das estratégias utilizadas por parte deles foi miscigenar-se com integrantes de diversas
etnias, além dos brancos. Por isso, há muitos relatos dos Apiaká sobre casamentos com ribeirinhos da região da Barra de São Manuel, com os Munduruku e com os Kayabi. Acredita-se
também que parte do grupo optou por viver isolado nas densas florestas das cercanias.

No mesmo relato dos fatos históricos, é descrita a fundação da aldeia Mayrowy, em
2001, nas proximidades da região do Pontal, em lugar de outra aldeia anteriormente
existente, denominada aldeia Terra Preta. Além disso, também é narrada outra reinvindicação, realizada em 2005, durante o “Encontro do Movimento Indígena do Mato
Grosso”. Nesse pleito, os Apiaká informaram a existência de nove aldeias na região.
A respeito da fundação da aldeia Pontal, no RCID da TI Apiaká do Pontal e Isolados, a
antropóloga Geovana Acácia Tempesta aponta que, embora as moradias dessa aldeia

tenham começado a ser construídas em 2005, os Apiaká jamais deixaram de ocu7

Verbete Apiaká – Povos Indígenas do Brasil (ISA) - Eugênio Gervásio Wenzel (1999). 8p.

8 Disponível em: <https://ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-apiaka-de-hercules-florence-um-olhar-sobre-a-culturaindigena/ - Blog: Ensinar História - Joelza Ester Domingues> Acesso em: 22 de junho de 2020.
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9

Ação Civil Pública n° 0005408-17.2013.4.01.3600

10

PRMT – Procedimento Administrativo n° 08100.046419/99-87

21

par o baixo curso do Juruena, onde sempre realizaram atividades de caça, pesca
e coleta e com o qual mantiveram uma forte relação de pertencimento.

Patrimônio Cultural

Ainda nesse relatório, a antropóloga faz uma breve abordagem sobre o processo de
criação da unidade de conservação (RCID: 260). Nela, destaca-se a análise sobre o
documento que fundamentou o decreto de criação do parque, uma nota técnica do
Ibama que, apesar de trazer uma descrição minuciosa das especificidades geográficas e
biológicas da área, não faz menção a nenhum levantamento antropológico, histórico ou
sociológico da região. Outra lacuna apontada foi a desconsideração da reivindicação, já
conhecida, do povo Apiaká no documento.

Desde a sua fundação, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan), autarquia federal criada em 13 de janeiro de 1937 por meio da Lei nº 378,
é quem rege os marcos legais que instrumentalizam as políticas públicas voltadas ao
patrimônio cultural brasileiro nos seus aspectos material/imaterial. Após algumas
alterações nos vínculos ministeriais, o Iphan encontra-se hoje atrelado ao Ministério
do Turismo.

Somado a isso, o relato a respeito de fortes frentes de ocupação avançando rapidamente sobre a região, além de um organizado processo de apropriação de terras públicas por particulares, provavelmente impuseram à criação da unidade de conservação
um caráter de urgência.
Baseado na minuciosa descrição feita nos documentos citados acima, conclui-se que,
apesar da extrema importância biológica da região de confluência dos rios Juruena e
Teles Pires e que isso justificasse, na época, uma atitude emergencial do Estado, ficou
claro que a celeridade na condução do processo de criação do Parque Nacional do
Juruena foi prejudicial para os indígenas que ocupavam a área de modo tradicional.
O fato da não realização de estudos relacionados à ocupação indígena e não indígena
e a desconsideração da reivindicação formal dos Apiaká, de 1999, concretizou a ideia
deturpada de um “vazio demográfico”, o que produziu alguns conflitos de interesses
que ocorreram posteriormente.

De acordo com o Artigo 216, da Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio
cultural brasileiro:

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais se
incluem: I as formas de expressão; II os modos de criar, fazer
e viver; III as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV
as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços
destinados às manifestações artístico-culturais; V os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (Art. 216 da
CF/88) Grifos nossos.

A definição de patrimônio cultural abrange, portanto, tanto as obras arquitetônicas
e artísticas de grande valor estético ou histórico denominado patrimônio material,
quanto manifestações culturais “imateriais” ou “intangíveis”, denominadas patrimônio imaterial, tais como: saberes populares, celebrações, folguedos e rituais, que
sejam consideradas chaves de identidades sociais específicas dos grupos formadores
da sociedade brasileira. (Prioli, 2019: 6)
O Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais do Iphan
traz o conceito de referências culturais como sendo edificações, paisagens naturais,
artes, ofícios, formas de expressão, os modos de fazer, as festas e os lugares a que a
memória atribui sentido diferenciado. Vale lembrar que as referências culturais estão mais relacionadas ao patrimônio imaterial. Em suma, referências são objetos,
práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade,
são o que popularmente se chama de raiz de uma cultura.
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Ao ser perguntado sobre a importância dos saltos existentes na região, o cacique da
aldeia Matrinxã, o sr. Alberto Leonardo, assim respondeu:

“... são importantes porque são sagrados pra nós. Você viu
aquele cara falando ali do Salto Augusto? Que nos parece que
tinha caído um pajé ali que ia descendo e caiu e sumiu. E os
pajés nossos mesmos falaram que ia virar uma serpente. Então, a gente tem essa história...” (Alvarenga, 2019).

E sobre os relatos de rituais de passagem que aconteciam, tendo como testemunha o
Salto Augusto:

“.... Antigamente fazia a tatuagem cedo, né? Fazia no rosto
e pela cintura, então a gente sempre fazia de manhã. Nessa
época eu nem existia ainda. Eu escutei do meu avô Leôncio,
Foto 1: Salto Augusto (Foto: Guilherme Ruffing/OPAN)

Assim, podemos dizer que existe uma paisagem natural, na região do baixo Juruena,
que se constitui como uma referência cultural para o povo Apiaká, pois é atribuído, a
essa paisagem, grande significado para esse povo. O trecho abaixo, extraído do livro
Paisagens Ancestrais do Juruena, nos permite concluir dessa forma.

“No passado, as águas bravas e geladas do Salto Augusto
colaboravam com a transformação de jovens Apiaká em
guerreiros do seu povo. Este salto era um dos locais
onde se realizavam os ritos de passagem para a fase
adulta. As tatuagens faciais eram uma das marcas desta
mudança, reforçando o elo entre o indivíduo e o grupo. Cada
traço no rosto comunicava algo sobre aquele que a portava.
Os rituais de passagem definiam novas corporalidades e identidades, sendo fundamental na conformação da pessoa Apiaká. O local era também utilizado

um velho que morava no mato e sempre contava. E tinha perigo de passar com os outros ali.” (Alvarenga, 2019)

Os relatos desse local como sendo moradia de um pajé-espírito e de rituais de passagem e de purificação nos mostra a ligação íntima do povo Apiaká com o Salto Augusto,
se tornando um traço definidor da identidade Apiaká. Eles atribuem a esse lugar duas
dimensões: uma da paisagem enquanto registro dos acontecimentos passados, e também uma outra pedagógica, já que permite aos Apiaká, mostrarem para os mais jovens
a importância das práticas rituais e religiosas de seu povo.
A cultura material, já encontrada na região, favorece o estabelecimento de relações
com o povo Apiaká, reforçando ainda mais a hipótese da ocupação ancestral desse
povo nessas matas.
De acordo com a portaria que institui a Política de Patrimônio Cultural Material do
Iphan 11, é direito dos povos indígenas praticar e revitalizar as suas tradições culturais.
Isso inclui o direito à manutenção, proteção e desenvolvimento de lugares arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos, cerimônias, tecnologias, artes visuais e interpretativas e literaturas.

em ritos de purificação dos guerreiros, após batalhas
travadas com outros grupos indígenas da região.” (Almeida, 2019) Grifos nossos.
24

11 Portaria n° 375, de 19 de setembro de 2018.. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/
Kujrw0TZC2Mb/content/id/41601273/do1-2018-09-20-portaria-n-375-de-19-de-setembro-de-2018-41601031
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Foto 2: Sítio Arqueológico Abrigo Morimã (Foto: Adriano Gambarini/OPAN)

Devemos ainda considerar que estão entre as obrigações do Iphan, em relação ao patrimônio cultural material dos povos indígenas, a preservação das suas práticas culturais materiais próprias, a adoção de medidas de valorização da cultura, da história e da
tradição desses povos e a consulta sempre que alguma ação ou medida possa afetá-los
diretamente.
Segundo Funari (2003:15), a arqueologia estuda, diretamente, a totalidade material
apropriada pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de caráter cronológico tendo como objetivo a compreensão das
relações sociais e as transformações da sociedade. Assim, são os sítios arqueológicos
classificados como qualquer localidade que apresente evidência de presença anterior
ou de influência humana.
A partir das expedições realizadas pela equipe do GT de identificação da TI Apiaká do
Pontal e Isolados, entre 2008 e 2010, foram apontados diversos sítios arqueológicos

Mapa 5: Mapa de uso e ocupação na TI Apiaká do Pontal e Isolados (Fonte: RCID, 2011)

nessa terra indígena. O mapa produzido a partir dessas expedições nos mostra isso.
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Abaixo são apresentadas algumas informações resumidas dos sítios arqueológicos encontrados nessas expedições (Fotos 2 a 5), dos quais foram encaminhados para registro junto ao IPHAN.
S ítio

Sítio
Samaúma

Abrigo
Morimã

Abrigo
Ytatupã

Foto 3: Sítio Arqueológico Abrigo Ytatupã (Foto: Adriano Gambarini/OPAN)

Muitos pontos relacionados à ocupação tradicional dos Apiaká na região foram identificados no RCID da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados e dão indicativo de locais para
prospecção arqueológica. Por outro lado, na porção sul e sudoeste da terra indígena não
são apresentadas aldeias antigas ou capoeiras, deixando um “vazio” de locais tradicionais.
Desde 2017, a OPAN vem realizando, em parceria com o povo Apiaká moradores da
aldeia Matrinxã, expedições na TI Apiaká do Pontal e Isolados a fim de realizar um
mapeamento dos sítios arqueológicos e, dessa forma, oficializar junto ao Iphan a existência desses locais, possibilitando, assim, demandar desse órgão ações que visem a
preservação, valorização e divulgação do patrimônio cultural do povo Apiaká.
A abordagem arqueológica realizada nessas expedições tratou de registrar relatos
orais sobre o uso histórico dessa área e, a partir disso, prospectar algumas regiões
da terra indígena em busca de vestígios de cultura material. Tal abordagem passou
necessariamente pelo estudo da paisagem, pois entendendo a paisagem como uma
construção cultural do meio onde se vive ou se viveu, ela tem como vestígio o meio
físico modificado num contexto ambiental, cultural, histórico e cosmológico. Assim os
indivíduos detentores dessa paisagem a transformam não apenas conforme suas necessidades, mas conforme sua percepção de meio ideal para se viver. (Alvarenga, 2019).
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M unicípio

Apiacás

Apiacás

Apiacás

C oordenada

T ipologia

R eferência

21L
329054/9017029

Caracterizado por vestígios cerâmicos observados em superfície e
depressões circulares com
cerâmica.

ALVARENGA E
SOUZA, 2018.

21L
329657/9011505

Abrigo sob rocha com pinturas rupestres de colocação vermelha, maior parte
geométricas, associado a
vestígios cerâmicos.

ALVARENGA E
SOUZA, 2018.

21L
329488/9011666

Abrigo sob rocha com pinturas rupestres de colocação vermelha, maior parte
geométricas, associado a
vestígios cerâmicos.

ALVARENGA E
SOUZA, 2018.

ALVARENGA E
SOUZA, 2018.

Abrigo
Kanerão

Apiacás

21L
329425/9011643

Abrigo sob rocha com pinturas rupestres de colocação branca, maior parte
geométricas, associado a
vestígios cerâmicos.

Abrigo
Kamassury

Apiacás

21L
329460/9011512

Abrigo sob rocha com
marcas de combustão e
fragmentos de cerâmica.

ALVARENGA E
SOUZA, 2018.

Aldeia
Nova
Matrinxã

Apiacás

Sítio cerâmico com fragmentos de diversos tamanhos e espessuras.

ALVARENGA,
2019.

Sítio cerâmico, implantado
em terraço, com vestígios
cerâmicos observados
em superfície em grande
abundância.

ALVARENGA,
2019.

Abrigo com grafismo em
pigmento vermelho em
formas geométricas, relacionado pelos indígenas à
índios isolados.

ALVARENGA,
2019.

Aldeia
Velha
Matrinxã

Abrigo
Salto São
Simão*

21L
330109/9010612

21L
Apiacás
329870/9010203

21L
Apiacás
354899/9090534

Tabela 1: Sítios Arqueológicos encaminhados para registro junto ao Iphan
*Esse sítio foi cadastrado a partir de informações repassadas pela WWF, em 2019.
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A expedição organizada pela OPAN, em 2017, revisitou os sítios em abrigos cadastrados por Saulo Augusto de Moraes (Unemat): Abrigo Morimã, Abrigo Ytatupã, Abrigo
Kanerão, Sítio Kamassurí. Neles foram identificados artefatos cerâmicos e pinturas
rupestres. Nessa expedição também foi cadastrado um novo sítio arqueológico, o Sítio
Samaúma, onde foram identificados fragmentos de cerâmica em superfície e algumas
depressões circulares (Mapa 6).
Durante a expedição realizada em 2019, foi revisitado o sítio em abrigo, Abrigo Morimã,
além da descoberta de dois novos sítios, Aldeia Nova Matrinxã e Aldeia Velha Matrinxã,
em que se encontraram diversos fragmentos cerâmicos de vários tamanhos e espessuras e em abundância (Mapa 6).
Dois novos sítios, encontrados em 2017 e em 2019, devem ser melhor descritos para
entendermos as relações etno-históricas que estão sendo construídas a partir dos
resultados das pesquisas arqueológicas realizadas na região.

Foto 4: Sítio Arqueológico Aldeia Nova Matrinxã (Foto: Adriano Gambarini/OPAN)

Foto 5: Sítio Arqueológico Aldeia Velha Maytrinxã (Foto: Adriano Gambarini/OPAN)
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Mapa 6: Sítios Arqueológicos encaminhados para registro junto ao Iphan

31

Em 2017, o Sítio Samaúma foi descoberto a partir de uma gravura feita por Hercules
Florence (2007), na qual ele identificava o local com o desenho de uma cruz, que pode
ser vista na parte esquerda da planta feita pelo pintor (Figura 3). Observamos, próximo
às samaúmas, fragmentos de cerâmica em superfície e algumas depressões circulares
com aproximadamente um metro de diâmetro.

Nas pesquisas realizadas em 2019, um dos sítios identificados foi o sítio Aldeia Velha
Matrinxã. Nesse local, foi descoberta uma peça cerâmica que lembra uma base de cálice, ou um pedestal de formato trapezoidal. Essa peça é descrita por Florence no relato
da viagem feita por ele a bordo da expedição do cônsul da Rússia Barão de Langsdorff,
nos anos de 1825 a 1829, conforme texto que segue e desenhada como apresentado
na figura 4.

“Hábeis na arte cerâmica são os apiacás e a argila de que
usam de qualidade excelente. As panelas onde fervem o camuí têm três palmos de alto sobre igual diâmetro, e, entretanto, as paredes são tão finas e o todo tão leve que pesam
metade das nossas panelas de iguais dimensões. Os potes,
vasos, panelas, têm no geral a figura de dois cones truncados
unidos pela base. A louça é ornada dos mesmos ângulos retos,
paralelos entre si, como pintam no corpo, mas o todo apresenta mais variedade.” (Florence 2007, pag. 220)

Figura 3: Gravura de Hercules Florence do Salto Augusto. O círculo branco destaca o local do
sítio indicado pelo autor como sendo um cemitério (Fonte: Brasília, 2007: 232)

Há possibilidade de as depressões terem sido formadas pela fragmentação de grandes
vasos funerários enterrados, mas somente uma intervenção em subsuperfície poderá
confirmar tal suspeita. Alguns dos indígenas Apiaká que faziam parte da equipe identificaram o local como de antiga ocupação de seu povo, segundo eles a existência de
samaúmas atestariam a prática tradicional de realizar sepultamentos próximos a essas
espécies de árvores (ALVARENGA E SOUZA, 2018).
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Figura 4: “Mulheres apiacás” (Fonte: Brasília, 2007:193)
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Segundo Alvarenga (2019), é possível identificar semelhanças entre a descrição das
formas do desenho feito por Hercule Florence e um dos vestígios encontrados na
superfície do sítio Velha Matrinxã.
O arqueólogo diz que o grande número de sítios arqueológicos encontrados reforça materialmente o uso que se faz dessa paisagem, porém não são os sítios que dão
sentido a essa paisagem, mas sim a relação cultural complexa dos grupos com ela. Os
vestígios culturais materiais identificados são um reflexo dessa cultura e não a cultura
em si.

Povos indígenas isolados e de recente contato
na TI Apiaká do Pontal e Isolados 12
O atual sistema de classificação adotado pela Funai, com relação aos registros da presença de índios isolados e de recente contato em uma região baseia-se em três categorias: os registros “em informação, os “em estudo” e o registro “confirmado”.
Os registros “em informação” são relatos informados à CGIIRC sobre a possível existência de um povo indígena isolado e que constam na base de dados da instituição a
partir de um processo de triagem. O registro “em estudo” é, por sua vez, um conjunto
de dados ou relatos qualificados sobre a presença de grupo isolado, demonstrando
fortes evidências da sua existência. O registro “confirmado” pela Funai diz respeito aos
registros cujas informações foram comprovadas por meio de trabalhos de localização
(sobrevoos), os quais identificaram os territórios ocupados por esses povos e outras
informações relevantes 13.
A presença de índios isolados no território indígena onde hoje é a Terra Indígena
Apiaká do Pontal e Isolados foi registrada oficialmente no final da década de
1980, quando foi instituída a atual política para proteção dos índios isolados
no Brasil 14.
Em 1988, a Coordenadoria de Índios Isolados (CII) 15, recém-criada no âmbito da Funai,
identificou esse registro como o de número 14, com a seguinte descrição: “Entre o
Igarapé do Anil e o Rio São Tomé, afluente da margem direita do Rio Juruena, localizada
no município de Alta Floresta/MT”. Informou também que se tratava de índios isolados
Apiaká. (CII. FUNAI. Levantamento provisório sobre grupos indígenas isolados em território brasileiro. 1988. Registro 14)
Em 1980 – portanto, oito anos antes –, no relatório da “Reunião para estudar a situação em que se encontram os índios livres”, realizada pela Operação Anchieta (OPAN),
hoje Operação Amazônia Nativa (OPAN), e pelo Conselho Indigenista Missionário
12 Esta seção do relatório técnico foi elaborada, quase que integralmente, a partir do relatório técnico que analisou
as pressões e ameaças sobre as terras indígenas onde há registro da presença de povos indígenas isolados e de recente
contato no estado de Mato Grosso encomendado pela OPAN, em 2020, e elaborado pelo consultor Elias dos Santos
Bigio, que coordenou por vários anos a CGIIRC da Funai.
13

Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/%C3%8Dndios_isolados Acesso em: 08 de agosto de 2020.

14 A atual política de proteção aos índios isolados decorre das discussões realizadas no Encontro de Sertanistas
organizado pela Funai em 1987, em Brasília. No ano seguinte, 1988, foi instituído o Sistema de Proteção aos Índios
Isolados-SPII, por meio da Portaria PRES. nº. 1.900, de 06 de julho de 1987, Portaria PRES. nº.1901, de 06 de julho de
1987, e Portaria PRES. nº. 1047, de 29 de agosto de 1988.
15 Desde que foi instituída em 1987 a atual política oficial para proteção dos índios isolados, a unidade da Funai
responsável por essa ação já teve várias denominações, como: Coordenadoria de Índios Isolados (CII), Departamento
de Índios Isolados (DII), Coordenação Geral de índios Isolados (CGII) e, desde o final de 2009, Coordenação Geral de
Índios Isolados e Recém Contatados (CGIIRC), órgão que assumiu a gestão das ações de proteção e promoção dos
direitos dos povos indígenas de recente contato.
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(CIMI), foi registrada a existência de índios isolados Apiaká na bacia do rio Juruena,
mais precisamente próximo aos rios São Tomé e Matrinxã. Essas instituições apresentam, em anexo ao relatório citado, um levantamento sobre a existência de índios isolados na região da Amazônia brasileira, no qual identificam como “Apiaká isolados” os
grupos indígenas isolados que viviam na região do pontal de Mato Grosso e na região
do rio dos Peixes:

“2. APIAKÁ: Localização provável: nas cabeceiras do Ximari, Santa Rosa, São Tomé, e Igarapé das Cobras (afluente do
Matrinchã). Também entre os rios dos Peixes e nos dois rios
Apiaká. Estariam entre morros e serras. É uma região de serrado (sic) e matas.”
(...)
O Pe. João Dornstauder tem bastante informações. A lancha
de Zé Bezerra foi fechada em 1972 no rio Matrinchã. Fala-se

Contato Madeirinha (FCM) 16, que tinha sob sua responsabilidade 11 registros de povos
indígenas isolados. Hoje existem 15 registros de índios isolados em Mato Grosso 17, que
estão jurisdicionados à Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha – Juruena (FPEMJ).
Em 1989, tendo como referência informações de 1984 do padre e antropólogo Eugênio
Wenzel, da Missão Anchieta da Prelazia de Diamantino, a CII registrou que existiam
muitas notícias sobre um grupo indígena isolado Apiaká que habitava essa região entre
o igarapé do Anil e o rio São Tomé. E acrescentou que, depois de estarem em contato
com pessoas que atuavam nas frentes econômicas que se instalavam na região para
exploração de borracha, esses indígenas fugiram dos massacres perpetrados por essas
frentes, “afastando-se das margens dos rios maiores. Localizam-se na região dos rios
Ximare e Matrincha, entre os rios Teles Pires e Juruena, município de Alta Floresta”.
(Funai. Levantamento Provisório de 1976-1989, p. 24)
Nesse Levantamento Provisório de 1976 a 1989 da Funai, afirma-se que a CII possuía outras informações que reiteravam a presença de índios isolados na região norte de Mato
Grosso, entre os rios Juruena e Teles Pires, mais precisamente na região do rio Santa
Rosa, afluente do rio Teles Pires, na área frontal à TI Kayabi e na cachoeira do Tacorizal,
no rio Juruena. Também existiam informações de que índios isolados haviam sido vistos
nas áreas próximas ao rio São Tomé. (Levantamento Provisório de 1976-1989, p. 20)

de fechamentos mais recentes na região do rio Apiaká (do
Teles Pires) onde atua o INDECO.
Tentativas de contato: Foram feitos dois sobrevoos em 1974,
entre o rio dos Peixes e entre os dois rios Apiaká. Em 1977 foi
feito outro sobrevoo penteando o Matrinchã, principalmente
nas cabeceiras.” (OPAN/CIMI. Relatório da Reunião para estudar a situação em que se encontram os índios livres. 1980)
No “Levantamento provisório sobre grupos indígenas isolados em território brasileiro”, de 1988, da Funai, já citado, essas referências da OPAN e do CIMI são registradas
como a de número 14 e a de número 09. Hoje, elas constam no banco de dados de
índios isolados da CGIIRC como registro de número 61 (Pontal) e 87 (rio dos Peixes).
Tendo como referência o citado levantamento provisório da CII, a Funai criou em 1988
diversas Frentes de Contato para atuar nos locais com presença de índios isolados em
todos os estados da região amazônica (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO e RR). Para Mato
Grosso e as divisas deste com os estados de RO, PA e AM, foi criada a Frente de

36

As unidades de ação voltadas para proteção dos índios isolados em Mato
Grosso (FCM, FPEM, FPEJ e FPEMJ), alegando sempre a carência de recursos humanos e financeiros, bem como a extensão e as particularidades da região geográfica
onde viviam os índios isolados, não conseguiram se estabelecer naquela região
por um período mais prolongado que permitisse a conclusão dos trabalhos.
Inclusive, no final da década de 1980 e início da década de 1990, a equipe da FCM permaneceu na região por diversas vezes, em curtos períodos, mas teve que interromper
16 Ao longo desses últimos 32 anos, a unidade de campo da Funai com atribuição para localização e proteção dos
índios isolados já teve várias denominações: Frente de Contato Madeirinha (FCM), Frente de Proteção Etnoambiental
Madeirinha (FPEM) e, atualmente, Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha-Juruena (FPEMJ). Cabe esclarecer que
de 2010 a 2012 existiram duas FPE em Mato Grosso no contexto de reestruturação da Funai prevista
no Decreto nº 7056, de 28/12/09 Além disso, com o propósito de mitigar os impactos provocados pelos empreendimentos
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) na região amazônica, foram criadas mais seis Frentes de Proteção
Etnoambiental, totalizando 12 FPE instaladas nos estados da Amazônia brasileira. Em Mato Grosso, além da FPEM, foi
criada a Frente de Proteção Etnoambiental Juruena. Os registros de índios isolados existentes no estado foram então
redistribuídos entre essas duas frentes. Porém, a FPEJ durou pouco mais de 2 anos, e os registros de índios isolados
que estavam sob a sua responsabilidade foram remanejados para a agora Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha
– Juruena, criada em outubro de 2011 (Portaria FUNAI/PRES Nº 1.174/11).
17 A CGIIRC, em resposta à OPAN, informou que existem em Mato Grosso os seguintes registros de índios isolados:
54 (rio Tenente Marques), localizado na TI Parque Aripuanã, MT; 55 (TI Piripkura), localizado nessa TI, MT; 56 (igarapé
Boca da Mata), MT; 57 (médio rio Branco), localizado na TI Aripuanã, MT; 58 (Arara do rio Branco), localizado na
TI Arara do rio Branco, MT; 59 (Kawahiva do rio Pardo), localizado na TI Kawahiva do rio Pardo, MT; 60 (igarapé
Pacutinga), MT; 61 (Pontal), localizado na TI Apiaká do Pontal e Isolados, MT; 63 (Norte da TI Zoró), localizado na Zoró,
MT; 72 (rio Iquê), localizado na TI Enawenê Nawê, MT; 87 (rio dos Peixes), localizado na TI Apiaká/Kayabi, MT; 117
(Arinos/Sangue), MT; 118 (Capot/Nhinore), localizado nos limites das TIs Capoto/Jarina, e Kapotnhinore PA/MT; 119
(Alto Xingu/Curisevo), localizado na TI Parque do Xingu, MT; 120 (Alto Xingu), localizado na TI Parque do Xingu, MT.
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os trabalhos no Pontal de Mato Grosso para atender situações emergenciais de aparecimento de índios isolados na TI Aripuanã, na TI Parque do Aripuanã, nas áreas das
atuais TI Piripkura e TI Kawahiva do Rio Pardo, tendo se instalado na área dessa última
em 1999.
Na TI Aripuanã, na TI Parque do Aripuanã, nas outras terras indígenas e áreas com
presença de índios isolados em Mato Grosso, as FPE permaneceram por curto período,
não sendo possível realizar um trabalho de pesquisa e localização de índios isolados
mais conclusivo.
Do final de 2012 até final de 2014, a FPEM conseguiu manter uma equipe
atuando quase que exclusivamente na TI Apaiká do Pontal e Isolados porque
havia sido firmado um Termo de Cooperação entre a Funai e a empresa Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP), estipulando o pagamento de parte das ações
mitigadoras dos impactos sobre os povos indígenas e seus respectivos territórios, já
causados ou que ainda ocorreriam, em decorrência desse empreendimento.

Funai e à sede da Funai em Brasília para solicitar a realização de ações de proteção
aos índios isolados que vivem no mesmo território indígena no Pontal de Mato Grosso, tendo inclusive registrado isso na carta encaminhada à Funai em que formalizaram
a reivindicação de seu território, que passou a ser denominado TI Apiaká do Pontal e
Isolados. (Processo FUNAI/BSB/08620.0073/2010, fl. 03, citado por Tempesta. RCID. TI
Apiaká do Pontal e Isolados, 2011. p. 11)
Sobre o compartilhamento da TI Apaiká do Pontal e Isolados pelos Apiaká contatados e
pelos índios isolados que ali vivem, a antropóloga Giovana Tempesta diz: “os Apiaká desejam continuar compartilhando o território com os isolados, que acreditam serem os seus
parentes que retornaram à vida autônoma, devido ao trauma do contato, nos primeiros
anos do século XX...” (Tempesta. RCID. TI Apiaká do Pontal e Isolados, 2011. p. 19)
Sobre um desses possíveis “traumas do contato”, o relatório da OPAN e do CIMI de
1980 faz o seguinte registro:

Porém, antes de a FPEMJ ter concluído os trabalhos de pesquisa em campo sobre a

Histórico: Paulo Correia, seringalista do início do século [XX],

presença dos índios isolados na TI Apiaká do Pontal e Isolados, bem como na área do
registro número 73 (Serra do Cachimbo/PA), a CHTP, alegando ter completado a aplicação dos recursos financeiros pactuados no Termo de Cooperação citado, comunicou
à Funai a demissão dos funcionários que a CHTP havia contratado para colaborarem
com a FPEMJ e também o fim do apoio financeiro para manutenção dos trabalhos de
campo. Consequentemente, da parte da Funai, houve a destituição da equipe que
trabalhava naquela terra indígena, e, desde então, a FPEMJ só realiza trabalhos
ali solicitada pelos índios Apiaká contatados que vivem no local. Essas solicitações dos
índios Apiaká geralmente ocorrem em caráter emergencial, quando há avistamento de
vestígios dos índios isolados, conforme comunicação pessoal feita pelo coordenador
da FPEMJ ao consultor Elias Bigio.

grande matador dos índios provocou a retirada deste grupo

Nas áreas em que a equipe da FPEMJ atuou nos anos de 2012 e 2014, foram identificados e registrados diversos sítios arqueológicos, em que se encontraram pedaços de
cerâmica -- indicativos de ocupação indígena naquele território. A identificação desses
sítios deve ser realizada por especialistas da área, para uma adequada catalogação do
material encontrado. Esses estudos também poderão contribuir para fundamentar a
preservação desses sítios e a gestão territorial da TI Apiaká do Pontal e Isolados pelos
Apiaká contatados que ali vivem tradicionalmente.

tes de se deslocar para Tatuí. (OPAN/CIMI. Relatório. 1980, p.

Essas Frentes de Proteção Etnoambiental, ao longo dessas três últimas décadas, realizaram inúmeras expedições para pesquisar a presença dos índios isolados na região do
baixo curso do Juruena, tendo sido registrado um volume enorme de vestígios,
o que torna incontestável a presença dos índios isolados naquela região.
Corroboram com essa compreensão as reiteradas iniciativas dos índios Apiaká junto
às Coordenações Regionais da Funai de Colíder e Juína, à Coordenação Regional da
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para mata, o que foi confirmado em 1912 por Rondon. Segundo o pai de Álvaro Morimã, eles só voltariam quando Paulo
Correia morresse.
(...)
Álvaro Morimã (Apiaká), meio irmão do Capitão Apiaká, dos
únicos que ainda falam a língua, é o que mais tem notícias
dos Apiaká arredios. Ele fez várias tentativas de contato, an-

1. Grifo no original)

Paralelamente à atuação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) e depois da Funai,
missionários da Prelazia de Diamantino desde a década de 1940 constituíram um “Serviço de Pacificação” para atrair os índios que viviam nas regiões dos rios Aripuanã,
Roosevelt, Madeirinha, Juruena, Teles Pires, Arinos, Sangue e Peixe, apenas para citar a
bacia de alguns dos rios em que os padres atuaram, com o propósito de catequisar e
livrar os índios da violência praticada pelos seringalistas e por outras frentes de colonização que se instalavam na região.
Desde a década de 1970, organizações da sociedade civil como a OPAN, o CIMI da
Igreja Católica e organizações indígenas denunciam a invasão dos territórios indígenas
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por garimpeiros, grileiros e madeireiros. No caso do Pontal, além desses invasores,
ainda existe uma forte pressão de proprietários de pousadas que atuam no segmento
de turismo de pesca esportiva para que os índios permitam que desenvolvam essa atividade no interior da TI Apiaká do Pontal e Isolados.

Os povos indígenas que viviam nessa região do baixo curso do Juruena, assim
como outros povos indígenas do Brasil, foram submetidos a diversas formas de
violência. No final da década de 1980, a CII registrou que a região do pontal de
Mato Grosso estava submetida a uma forte exploração ilegal de madeira, com
inúmeros garimpos funcionando ilegalmente, além da expansão das atividades
agropastoris naquele território indígena.

Regularização Fundiária da Terra Indígena
Apiaká do Pontal e Isolados
Realizando uma breve pesquisa com relação aos processos nas esferas administrativa
e jurídica e que envolvem o Ministério Público Federal (MPF) relacionados com a regularização fundiária da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, encontramos, além
do processo de demarcação da terra indígena, uma Ação Civil Pública (ACP) e um
Inquérito Civil Público (ICP).
Nesta seção, a intenção é fazer um breve relato da situação atual de alguns desses processos, contribuindo, assim, para o alinhamento dos diversos atores envolvidos na construção
de mecanismos que permitam a realização da gestão compartilhada do território tradicional do povo Apiaká. Além disso, também pretendemos apontar alguns caminhos para articulação conjunta desses atores no sentido da conclusão, com a maior brevidade possível,
do processo de regularização fundiária da terra indígena Apiaká do Pontal e Isolados.
Os processos são:

Demarcação

da T erra I ndígena A piaká do

Pontal

e I solados

A demarcação de terras indígenas no Brasil tem previsão no artigo 231 18 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que confere à União Federal o dever de
demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, o dever de proteger e de
se fazer respeitar todos os seus bens.
Segundo Ferraz Júnior (2004), a demarcação é ato administrativo e se refere a bens da
União (dos quais as comunidades indígenas têm o direito originário de posse). Tal ato
administrativo é normatizado pelo decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996 19. Esse
decreto que foi seguido da Portaria Funai n° 14, de 9 de janeiro de 1996 20, ambas com
a intenção de detalhar o processo administrativo de demarcação de terras indígenas.
A reivindicação fundiária dos Apiaká foi formalizada em 1999, por meio de uma carta
que relata a existência de “parentes isolados” vivendo na região entre os Rios Juruena,
Teles Pires e Matrinxã (São João da Barra), na qual foi reiterada carta sem número
assinada pelo senhor Cecílio Apiaká, protocolada na Administração Executiva Regional
18 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.
19

Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências.

20 Estabelece regras sobre a elaboração do Relatório circunstanciado de identificação e delimitação de Terras
Indígenas a que se refere o parágrafo 6º do artigo 2º, do Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996
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de Colíder no dia 08 de agosto de 2001 (Processo 08620.000073/2010-96, Informação
nº 95 /CGID/2009, fl. 125, Volume Digitalizado I).
Em 2008, por meio da Portaria Funai nº. 1023, de 2 de setembro de 2008, foi constituído o Grupo Técnico (GT) para proceder aos estudos de identificação e delimitação da
TI Apiaká do Pontal e Isolados, com o duplo objetivo de avaliar o pleito dos Apiaká e
de garantir a segurança e os direitos territoriais de um povo indígena isolado que, de
acordo com os vestígios encontrados até o momento, ocupa as cabeceiras do Rio São
Tomé, afluente oriental do Juruena (na porção central da área delimitada).
O Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) da TI Apiaká do
Pontal e Isolados, elaborado pelo GT, foi aprovado no âmbito da Coordenação-Geral
de Identificação e Delimitação da Diretoria de Proteção Territorial (CGID/DPT) e da
Presidência da Funai 21 e seu resumo foi publicado no Diário Oficial da União, em 20 de
abril de 2011, e no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, em 02 de junho de 2011.
Após isso, o prazo para apresentação de contestações findou 90 dias, oportunidade em
que foram apresentadas seis impugnações, a saber:
08620.002291/2011-46 (Multi Agroflorestal Ltda);
08620.002292/2011-91 (Mota Agroflorestal Ltda e Ernesto Milani);
08620.002293/2011-35 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade);
08620.090077/2012-10 (Associação Agroextrativista e Turística da Barra do Tapajós);
08620.002290/2011-00 (Mota Agroflorestal Uda);
08620.001870/2011-71 (Paulo Cavalcante Traven).
Todas as contestações foram devidamente analisadas pela área técnica da Funai e pela
Procuradoria Federal Especializada/Funai, tendo sido respeitados o contraditório e a
ampla defesa e prontas para serem decididas pela autoridade competente.
Segundo consta nos autos do processo, no dia 10 de dezembro de 2013, a presidenta
interina da Funai, Maria Augusta Boulitreau Assirati, por meio de despacho 22 encaminhou o processo ao Ministro da Justiça com a proposta de expedição da portaria
declaratória da terra indígena Apiaká do Pontal e Isolados.
Após chegar no Ministério da Justiça, foi encaminhado à coordenação de Estudos e
Pareceres e, depois da análise da Advocacia Geral da União (AGU), acolhendo manifestação do ICMBio, solicitou manifestação do Ibama sobre a questão envolvendo a
incidência da terra indígena e o parque nacional.

Após comprovada ausência de obrigação legal de manifestação do Ibama, a Procuradoria Especializada da Funai, no dia 24 de outubro de 2014, recomendou que os autos
retornassem ao Ministério da Justiça para a continuidade do procedimento.
Retornando à consultoria jurídica do MJ, posicionou-se no sentido de que, em face da
sobreposição entre a terra indígena e a unidade de conservação, existia conflito entre
o ICMBio e a Funai, que deveria ser dirimido na Câmara de Conciliação da AGU. Sendo
assim, no dia 20 de março de 2015, através do Despacho n° 840/2015/GM, o processo
foi restituído à presidência da Funai.
Após passar por diversas análises internas na Funai, no dia 26 de outubro de 2015,
através de despacho 23 o presidente da Funai considerou não haver necessidade da
abertura de procedimento conciliatório na Câmara de Conciliação da AGU, pois entendeu que não havia controvérsias entre as autarquias. Além disso, considerando a
situação de sobreposição entre a terra indígena e unidade de conservação, e que a
situação de sobreposição não configura um obstáculo ao processo de regularização
fundiária de unidades de conservação e terras indígenas, propôs que o Ministério da
Justiça assumisse a condução do diálogo entre representantes da Funai, do ICMBio,
do Ibama, do MJ e do MMA, com a finalidade de delinear um plano de ação voltado à
proteção da área.
Em seguida, ainda ocorreram diversas idas e vindas desse processo entre a consultoria
jurídica do MJ, a Procuradoria Federal Especializada/Funai e a Diretoria de Proteção
Territorial DPT/Funai, todas nesse sentido de divergências entre o entendimento da
consultoria jurídica (Conjur/MJ), que a todo momento parecia não ter conhecimento
das fases do processo administrativo de regularização fundiária de terras indígenas,
segundo o decreto n° 1775/1996, pois em vários momentos essa consultoria jurídica
sugeriu diligências para sanar assuntos já resolvidos no momento do contraditório,
logo após a publicação do RCID no Diário Oficial. Do outro lado, a DPT e a PFE/Funai
argumentavam que essas questões já tinham sido trazidas à tona no momento do contraditório administrativo.
Como última movimentação desse processo, podemos observar a solicitação do juiz
federal do TRF1– Subseção Judiciária de Sinop, realizada em fevereiro de 2019, para
que fosse disponibilizada a cópia integral do processo de demarcação da Terra Indígena
Apiaká do Pontal e Isolados, pois tal tribunal requeria informações quanto à incidência
da área objeto de uma ação de desapropriação indireta na área sujeita a demarcação
como terra indígena. A solicitação foi respondida pela DPT, através de ofício no dia 21
de março de 2019, ressaltando que, após análise cartográfica, 24 concluiu que o imóvel
rural denominado Fazenda Anil (localizado no município de Apiacás - MT, com área
de 750 hectares) incidia totalmente sobre o limite da TI Apiaká do Pontal e Isolados.

21 Despacho nº 14, de 19/04/2011, pelo qual o Presidente da FUNAI aprovou as conclusões do relatório circunstanciado
de identificação e delimitação da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados

23

22

24 Análise Cartográfica n° 307 19 (SEI – 1171005).

Despacho n° 1.613/Pres/2013/FUNAI-MJ, de 10 de dezembro de 2013.
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Despacho n° 75/Pres/2015/FUNAI-MJ, de 26 de outubro de 2015.
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Como dito anteriormente, não é possível observar nenhuma outra movimentação no
processo após essa.
Portanto, após toda essa descrição da movimentação e tramitação desse processo, e,
segundo resposta dada pela Funai, através do sistema e-Sic, em março de 2021 com
relação a fase do processo de regularização fundiária da TI Apiaká do Pontal
e Isolados, a referida Terra Indígena ainda encontra-se DELIMITADA.
Ainda há que se considerar que o processo nº 08620.000073/2010-96 contém
diversas informações sensíveis a respeito do Registro de Povo Indígena Isolado nº 61, de nome Pontal. É preciso observar que se trata de uma Referência
em Estudo, o que significa dizer que se encontra em estágio de qualificação de campo,
através da execução de expedições de localização executadas por equipes especializadas e da continuidade do diálogo com as comunidades indígenas para manutenção
do fluxo de informações. Desde os anos 1990, expedições foram realizadas na região
para verificação de possíveis vestígios de índios isolados, sendo que esse trabalho de
localização permanece em decorrência da existência de indícios importantes encontrados em campo.
Dessa forma, considerando a grande quantidade de citações das localizações do Registro de Povo Indígena Isolado nº 61, não foi possível ter acesso a alguns volumes
específicos do citado processo de demarcação.
Outro ponto relevante desse processo é que os próprios consultores jurídicos do Ministério da Justiça não parecem ter conhecimento das fases e prazos do processo de
demarcação de terras indígenas no Brasil. Várias das diligências, estabelecidas por eles,
parecem extremamente desnecessárias, pois fica evidente que todos os trâmites do
processo administrativo de reconhecimento da posse tradicional daquele território,
pelos Apiaká, foram seguidos, segundo preceitos do Decreto n° 1775/1996.

Ação Civil Pública n° 0005408-17.2013.4.01.3600
Trata-se de Ação Civil Pública (ACP) proposta pelo Ministério Público Federal (MPF),
em 2013, contra a Fundação Nacional do Índio (Funai) e União, pertinente ao processo
de demarcação da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados.
O relatório da ACP reitera que o processo, que tem como objetivo a referida demarcação, está em curso desde 1999, sendo que somente em 2011 foi concluído o
Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID), com publicação no
Diário Oficial da União (DOU) em 20/04/2011 (FUNAI, despacho n° 14 DOU em 19
de Abril de 2011). E, após publicação, os interessados teriam 90 dias para se manifestar
ou apresentar impugnação. Segundo a Funai, houve seis impugnações, conforme vimos
anteriormente.
Após esse prazo, a Funai teria 60 dias para elaborar os pareceres técnicos e jurídicos
a respeito das impugnações, devendo, dentro do referido prazo, encaminhar o procedimento ao Ministério da Justiça (MJ). Entretanto, as análises das petições duraram,
aproximadamente, dois anos após juntadas das impugnações, findando-se
apenas em 12/12/2013.
O Ministério da Justiça teria mais 30 dias para decidir. O processo foi encaminhado
para o MJ em 12/12/2013, para a homologação, desaprovação ou indicação de diligências desde a referida data e até a data da publicação da sentença 25 (11/09/2015). Mas
a União não remeteu notícia sobre a previsão da referida decisão de atribuição do
Ministério da Justiça, órgão da administração direta da União, e sequer há nos autos
justificativa para tal atraso.
O MPF argumentou que a Funai e a União não tomaram as medidas administrativas
necessárias para dar andamento ao procedimento, que as análises com relação às petições não foram encaminhadas pela Funai ao Ministério da Justiça dentro dos prazos
estipulados pelo Decreto 1.775/1996. Assim, o MPF pediu, em sede liminar, que fosse
determinado à Funai que ela encaminhasse o processo ao MJ e que este proferisse as
decisões sob sua competência dentro do prazo de 30 dias.
A Funai interpôs agravo de instrumento contra a decisão liminar. Manifestou-se, justificando a demora no processo, em virtude de haver ocorrido seis impugnações em 2011.
Todavia, a análise das petições apenas findou-se em 12/12/2013, aproximadamente dois
anos após as juntadas das impugnações, o que revela novo atraso nos procedimentos
sem justificativa dos réus. A Funai apresentou contestação com as seguintes teses:
a) Impossibilidade jurídica do pedido, já que a demarcação é atividade tipicamente administrativa, sendo vedada ao judiciário intervir na questão;

25 Sentença processo n° 5408-17.2013.4.01.3600/JFMT/Subseção Judiciária Sinop/ 1° Vara Federal, de 11 de setembro
de 2015.
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b) O processo demarcatório é complexo, cujo juízo de urgência e necessidade insere-se a discricionariedade da Funai;
c) As contestações já foram respondidas e o processo encaminhado em 12/12/2013 ao
Ministério da Justiça;
d) O processo demarcatório é complexo, composto de várias fases, com a necessidade de
ampla instrução processual e da efetivação do contraditório e ampla defesa, demandando
análise cautelosa por parte da Funai;
e) Diante da complexidade do processo, os prazos para manifestação da Funai são impróprios.
A União, por sua vez, contestou aventando as seguintes teses:
a) Impossibilidade jurídica do pedido, pois o prazo de manifestação do MJ é impróprio
e porque o Decreto 1.775/1996 prevê três opções à referida autoridade, a qual poderá
declarar os limites da terra indígena, prescrever diligências necessárias ou desaprovar
a identificação e retornar os autos à Funai;
b) Não há mora atribuível à União, mas tão somente à Funai, conforme apontado pelo
MPF em sua peça inicial;
c) “Compreendendo todo o aspecto burocrático de demarcação, a realidade conflituosa dessas regiões e a demora de estudos com êxito, não cabe ao órgão jurisdicional
obrigar o poder público a concluir todas as fases, dentro de determinados prazos, os
quais se mostram inviáveis, dado o contexto de cada procedimento demarcatório”

O juiz federal, Murilo Mendes, da 1° Vara de Sinop/MT, em sua decisão 26, declarou que
não visualizou contradição apontada pela embargante e, dessa forma, rejeitou os embargos de declaração, em 18 de Fevereiro de 2016.
A União apelou da sentença, alegando, em síntese, que a imposição de um prazo estanque para que o Ministro da Justiça analisasse um processo de demarcação de terra
indígena demasiado complexo era capaz de agravar o estado de tensão entre índios
e não índios. Afirmou, ainda, que a sentença violava a separação dos poderes e que
inexistia mora da União.
Por sua vez, o MPF interpôs apelo, pedindo a reforma parcial da sentença a fim de que
seja a Funai condenada a título de danos morais coletivos.
A apelação da Funai sustentava que, embora o processo demarcatório ainda não tivesse
sido concluído, não se encontrava paralisado nem tampouco se podia cogitar omissão
dos entes competentes. Assim, argumentou que se fazia necessário cumprir diligência,
a fim de garantir a observância dos parâmetros legais e constitucionais sobre o tema.
Em seguida, os autos foram encaminhados para o Tribunal Regional Federal da
1° Região (TRF-1), em Brasília, no dia 11 de novembro de 2016.
Após essa tramitação, a Procuradoria Regional da República da 1ª Região (MPF), emitiu
parecer 27 manifestando-se pelo não provimento das apelações da Funai e da União e
pelo provimento da apelação do MPF, em 17 de novembro de 2016.

A União e a Funai manifestaram-se, e o processo, que incialmente tramitava na 8° Vara
da Seção Judiciária de Cuiabá, foi remetido para subseção, em Sinop, vez que a área
indígena está localizada no município de Apiacás.

Após essa data, é possível visualizar na movimentação processual que houve a expedição de outros documentos, cuja disponibilização não se encontra disponível ao público.

A decisão, proferida em 11 de setembro de 2015 pelo juiz federal, Murilo Mendes, da
1° Vara de Sinop/MT, decidiu da seguinte forma:

Segundo consta no registro de movimentação 28, o processo migrou para o Processo
Judicial eletrônico (PJe), desde o dia 19/09/2019.

A. Julgou extinto o processo, quanto à obrigação de fazer, consistente em determinar
que a Funai “encaminhe processo n° 08620.0073/2010, que versa sobre a demarcação
da TI Apiaká do Pontal e Isolados, ao Ministério da Justiça, juntamente com os pareceres relativos às razões e provas apresentadas”; pois, segundo justificou a Funai, o
processo já foi encaminhado em 12/12/2013.

Ainda segundo o mesmo documento, consta que desde 30/03/2020 estão conclusos
para decisão, ou seja, estão no gabinete do juiz para decidir.

B. Julgou improcedente pedido de danos morais coletivos;
C. Julgou procedente o pedido de condenação dos réus à obrigação de fazer,
consistente na conclusão do processo de demarcação da TI Apiaká do Pontal
e Isolados no prazo de 24 meses.
A Funai, em 2016, interpôs Embargo de Declaração com o objetivo de sanar suposta contradição na sentença, alegando que o MPF não pediu que a Funai concluísse o processo de demarcação de terra indígena, mas apenas que ela encaminhasse os autos do processo administrativo para o Ministério da Justiça. Dessa forma, a sentença desbordou dos pedidos iniciais.
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Com base nessa descrição da ACP é possível enxergar como uma possível articulação
para tentar incidência nesse processo, organizar no âmbito da câmara técnica de sobreposição (Conselho do Parque Nacional do Juruena) a realização de uma reunião
com os procuradores da 6° Câmara de Coordenação e Revisão/MPF, a fim de apresentar o caso e pensar conjuntamente uma forma de incidência nesse processo.

26 Decisão processo n° 5408-17.2013.4.01.3600/JFMT/Subseção Judiciária Sinop/ 1° Vara Federal, de 18 de fevereiro
de 2016.
27

Parecer Técnico PRR/MPF, em 17 de novembro de 2016.

28

Detalhe do Processo – Justiça Federal 1° Região, de 29 de abril de 2020.
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Inquérito Civil - 1.20.002.000067/2015-71

Gestão Compartilhada

Trata-se de inquérito civil instaurado com objetivo de apurar o processo de demarcação e ampliação das terras indígenas dos povos Terena, Kayabi e Apiaká, e a aplicação
dos recursos oriundos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS
Ecológico), realizada pelos municípios de Peixoto de Azevedo/MT e Apiacás/MT para
aquelas comunidades tradicionais.

Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras I ndígenas (PNGATI)

No que tange às reivindicações do povo Terena, pode-se dizer que já estão em estágio avançado. Primeiramente, registra-se que o Incra ofertou a este povo as glebas Iriri, em Matupá/
MT e Jarinã, em Peixoto de Azevedo/MT. A primeira gleba (Iriri) foi efetivada para ocupação
dos índios, passando a ser conhecida como Terena Gleba Iriri. A gleba Jarinã é objeto da Ação
Civil Pública n° 2002.36.00.005497-8, em trâmite na 3ª Vara Federal de Cuiabá.
No tocante à terra de ocupação tradicional do povo Kayabi, no município de Apiacás/
MT, registra-se que a demarcação física dos limites nos municípios de Apiacás/MT e
Jacareacanga/PA, foi homologada por decreto presidencial em 24 de abril de 2013. No
entanto, o estado de Mato Grosso propôs, perante o Supremo Tribunal Federal, Ação
Civil Originária (ACO) n°2.224, em face da União, objetivando suspender os efeitos
do Decreto Presidencial de 24/4/2013, que homologou a demarcação administrativa da
Terra Indígena Kayabi, bem como determinar à ré uma obrigação de não fazer, impedindo-a de registrar a área demarcada em território mato-grossense no cartório imobiliário competente, bem como de transferir a propriedade até o julgamento definitivo
da ação. Em razão da judicialização da causa, a Funai está aguardando a decisão do STF
para tomar as providências cabíveis.
Quanto ao povo Apiaká, o caso está em análise na Procuradoria Federal Especializada
junto à Funai para verificação da questão jurídica do caso, já tendo sido realizado Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação (RCID) da área.
Sobre o ICMS Ecológico, por se tratar de imposto, não há vinculação do quantum distribuído para atividades de cunho ambiental, ou repasse à população indígena. Assim,

A PNGATI foi criada pelo Decreto n° 7.747, de 5 de junho de 2012. Segundo Carvalho
(2013), a PNGATI é uma política necessária para que melhor se articulem as ações e
projetos pontuais que já vem sendo criados e executados pela sociedade civil organizada e pelos diferentes ministérios responsáveis por atender às demandas indígenas.
Nesse sentido, no seu eixo 3, a política aborda as diversas interfaces existentes entre
terras indígenas e unidades de conservação no Brasil, as quais formam conjuntamente as áreas protegidas previstas no Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas
(PNAP), instituído pelo Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 2006 30.
Dentre outros casos, esse eixo trata também da sobreposição de unidades de conservação com terras indígenas, recomendando ações a serem adotadas com vistas a
regularizar as situações geradas pela dupla afetação e diminuir conflitos. Para tanto,
aponta a necessidade da realização de trabalhos em parceria entre os povos indígenas,
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Funai, com
o objetivo de elaborarem planejamentos conjuntos e acordos de uso que respeitem os
modos de vida tradicionais dos povos indígenas.
Para melhor entendimento, segue transcrição do eixo 3 da PNGATI:
Eixo 3 - áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas:
•

realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas no processo de criação de unidades de conservação em áreas que os afetem diretamente;

•

elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das áreas de sobreposição das terras indígenas com unidades de conservação, garantida a gestão pelo órgão ambiental e
respeitados os usos, costumes e tradições dos povos indígenas;

•

promover a participação indígena nos conselhos gestores das unidades de
conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas; e

•

assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das unidades de conservação contíguas às terras com presença de índios isolados ou de recente contato;

não há vinculação específica da receita proveniente de unidades de conservação ou
terras indígenas para reaplicação nessas áreas.
Com entendimento de que os objetivos do inquérito já estavam atingidos, o colegiado
da 6° CCR/MPF, no dia 05 de junho de 2019, por unanimidade, votou e deliberou 29 pela
homologação do arquivamento do referido inquérito.
No que diz respeito à demanda do povo Apiaká nesse inquérito, e com base do que
acompanhamos da leitura do processo de demarcação da terra indígena, o caso já estava sendo tratado no âmbito do processo de demarcação, não produzindo, assim, muito
efeito nos autos desse inquérito.
29 Termo de Deliberação 6° CCR/MPF, de 05 de junho de 2019.
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(Objetivos Específicos do eixo 3 da PNGATI – Grifos nossos)

30 Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias,
e dá outras providências

49

Identificar e analisar situações de interface entre terras indígenas e unidades de
conservação, inclusive reserva extrativistas – Resex, caracterizando as situações de
conflito e as situações não conflituosas.

II

Identificar os instrumentos já utilizados para resolução de conflitos; e

III Propor medidas institucionais para implementação das ações de gestão territorial
e ambiental das áreas em interface, conforme diretrizes previstas na Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI.
O grupo teria como uma das suas principais funções levantar e sistematizar instrumentos de gestão compartilhada usados nas questões de proteção dos recursos naturais
dos territórios em interfaces entre terras indígenas e unidades de conservação, tais
como: I) acordos de convivência; II) acordos de gestão; III) PGTAs; e iv) termos de ajustamento de conduta. Além desse trabalho com instrumentos, o GTI também deveria
sistematizar sugestões de encaminhamentos e medidas institucionais para implementação do Eixo 3 da PNGATI.
Além disso, foi publicado em 2016 o Plano Integrado de Implementação da Política
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PII-PNGATI) 32, que
sugeria ações e metas a serem executadas de forma integrada por instituições governamentais, organizações indígenas e indigenistas. Esse plano foi elaborado pelo Comitê
Gestor desta política, composto paritariamente por representantes de órgãos governamentais e representantes indígenas.
A estrutura do PII - PNGATI toma por base os eixos e objetivos específicos estabelecidos no Decreto que institui a PNGATI. Para cada um dos eixos foram definidas
as principais questões tratadas e apresentadas, na forma de uma matriz, os objetivos,
ações, metas, órgãos e instituições responsáveis e parceiras. A figura 5 ilustra a matriz
construída (2016-2019) sobre o eixo 3 da PNGATI.

objetiVo

Realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas no processo
de criação de unidades de conservação em áreas que os afetem diretamente
ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

FUNAI/DPDS/CGGAM,
MMA, ICMBio.

Organizações Indígenas,
Organizações
Indigenistas, FUNAI/
DPDS/CGPC, ICMBio

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

FUNAI/DPDS/CGGAM e
CGETNO, ICMBio/DISAT

OEMAs, SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE MEIO
AMBIENTE, Organizações
Indígenas e Organizações
Indigenistas

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

Elaborar Projeto Político Pedagógico (PPP) para
capacitação em PNGATI

ICMBIO, MMA, FUNAI

Organizações Indígenas e
Organizações Indigenistas

Realizar 8 (oito) eventos de capacitação

ICMBIO, MMA

Organizações Indígenas e
Organizações Indigenistas

Apoio a participação de servidores do ICMBIO nas
reuniões, assembleias e outras atividades promovidas
46 indígenas ou pela FUNAI sobre temas
por grupos
associados à gestão de áreas sobrepostas entre UC e TI

10 eventos com recursos destinados para a
participação de servidores do ICMBIO nas reuniões,
assembleias e outras atividades promovidas por
grupos indígenas ou pela FUNAI

ICMBIO

FUNAI/DPDS/CGGAM,
Organizações Indígenas

Participação de representantes indígenas e servidores
da FUNAI nas reuniões dos Conselhos das Unidades
de Conservação Federais, Estaduais e Municipais

Apoiar a participação qualificada de representantes
indígenas e indigenistas em reuniões de Conselhos
de Unidades de Conservação que tenham interface
com terras indígenas

FUNAI/DPDS/CGGAM

MMA, ICMBIO, OEMAS,
Organizações Indígenas

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS

ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS

AÇÕES 2016-2019

Fortalecimento da participação
de representantes indígenas nos
processos de criação de Unidades de
Conservação (UC) em áreas que os
afetem diretamente

objetiVo

I

a

B

METAS 2016-2019

Formular propostas para garantir a participação indígena nos
processos de criação de UCs que os afetem

Elaborar e implementar, com a participação dos povos indígenas e da FUNAI,
planos conjuntos de administração das áreas em sobreposição das terras
indígenas com unidades de conservação garantidas a gestão pelo órgão
ambiental e respeitados os usos, costumes e tradições dos povos indígenas
AÇÕES 2016-2019

METAS 2016-2019

Elaboração de Acordos de Convivência
ou outros instrumentos que promovam
a gestão compartilhada nas Terras
Indígenas e Unidades de Conservação
federais em situações de sobreposição

Identificar situações de sobreposição de UCs e TIs com potencial para
a elaboração de acordos de convivência e outros instrumentos de
gestão compartilhada

objetiVo

A Portaria Conjunta n º 1, de 29 de maio de 2013 definiu os objetivos do GTI como
sendo:

eixo 03 Áreas Protegidas, Unidades de ConserVaÇÃo e terras indÍGenas

c

Promover a participação indígena nos conselhos gestores das unidades de
conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas
AÇÕES 2016-2019

Capacitação de gestores públicos e gestores
indígenas, bem como outros representantes
institucionais do conselho de UC, nas temáticas
relacionadas a implementação do eixo 3 da PNGATI

objetiVo

A fim de estabelecer um diálogo entre os órgãos públicos sobre o tema das áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas no Brasil, foi criado pela Funai e
ICMBio um Grupo de Trabalho Interinstitucional (GTI) 31.

d

METAS 2016-2019

Assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das unidades
de conservação contíguas às terras com presença de índios isolados ou de
recente contato
AÇÕES 2016-2019

METAS 2016-2019

Participação de representantes indígenas e servidores
da FUNAI nas reuniões dos Conselhos das Unidades
contíguas às terras com presença de índios isolados
ou de recente contato

Garantir a participação de servidores da FUNAI em 12
Conselhos de UC

FUNAI/CGIIRC

Figura 5: Matriz dos objetivos específicos do eixo 3 da PNGATI (Fonte: PII – PNGATI, 2016)

31

Portaria Conjunta n º 1, de 29 de maio de 2013.

32 SMITH, Maira; STIBICH, Graziela R. de; GRUPIONI, Luis Donisete Benzi. (Orgs.). PNGATI: Plano Integrado de
Implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. – Brasília: Projeto GATI/
Funai, 2016. 80p. Ilust.
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É possível verificar que há um grande direcionamento para o incentivo de uma47 participação, efetiva e qualificada, da Funai e de representantes indígenas nos conselhos
gestores das unidades de conservação, o que permitiria a construção conjunta de
instrumentos que promovessem a gestão compartilhada das áreas em situação de sobreposição.
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Sistema Nacional
(SNUC)

de

Unidades

de

Conservação

da

Natureza

Segundo a lei 9985/2000 que institui o SNUC 33, as unidades de conservação são divididas
em duas categorias, Unidades de Proteção Integral e Unidade de Uso Sustentável (Art.
7). Dentre o grupo das Unidades de Proteção Integral, estão: Estação Ecológica, Reserva
Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre (Art. 8).
Nessa mesma lei, o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais da unidade de conservação.
Na categoria de Parque Nacional, caso do Parque Nacional do Juruena, a preservação
de ecossistemas naturais seria seu objetivo básico, possibilitando apenas a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico em seus limites.
Ainda sobre a lei do SNUC, o artigo 42 e parágrafos 34, preveem, em qualquer caso, a
realocação das populações tradicionais residentes em Unidades de Conservação “nas
quais sua permanência não seja permitida”.
Apesar disso, é possível observar em outros regramentos a disposição em considerar a
presença humana e a valorização da diversidade cultural nessas situações, como previsto
no decreto que institui a Política Nacional da Biodiversidade 35, baseada em princípios
que admitem a compatibilização de direitos. De acordo com seu artigo 2º, XII: “a manutenção da diversidade cultural nacional é importante para a pluralidade de valores na
sociedade em relação à biodiversidade, sendo que os povos indígenas, os quilombolas
e as outras comunidades locais desempenham um papel importante na conservação e na utilização sustentável da biodiversidade brasileira”

No decreto que institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) 36,
destaca-se, entre os objetivos específicos, “solucionar os conflitos decorrentes
de sobreposição das unidades de conservação com terras indígenas e terras
quilombolas”. O mesmo Decreto contempla como estratégia “definir e acordar
critérios, em conjunto com os órgãos competentes e segmentos sociais envolvidos, para identificação das áreas de sobreposição das unidades de conservação com as terras indígenas e terras quilombolas, propondo soluções
para conflitos decorrentes desta sobreposição”. Prevê, ainda, como estratégia
“apoiar a participação efetiva dos representantes das comunidades locais,
quilombolas e povos indígenas nas reuniões dos conselhos” das Unidades de
Conservação (grifo nosso).
O art. 3º, inciso II, do decreto que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 37, define como objetivos específicos
“solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de Unidades
de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular
a criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável” (grifo nosso).
A partir do tratamento atribuído ao conflito pelas diferentes normativas acima apresentadas, observa-se uma mudança de paradigma a ser reconhecida e operacionalizada
pelos gestores de áreas protegidas. Do mesmo modo, o Ministério Público Federal
deve estar vigilante a essa reconfiguração normativa. Além disso, tem uma participação
fundamental na construção de soluções que visem a compatibilização do uso tradicional do território, no caso dos Apiaká, e a preservação da diversidade ecológica.

Ainda nesse sentido, podemos observar diversas soluções expressas no sistema normativo brasileiro para o enfrentamento dos conflitos em casos concretos envolvendo
Unidades de Conservação e povos tradicionais, são elas:

33

Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,

institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
34 Art. 42. As populações tradicionais residentes em unidades de conservação nas quais sua permanência não seja
permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder
Público, em local e condições acordados entre as partes.
§ 1o O Poder Público, por meio do órgão competente, priorizará o reassentamento das populações tradicionais a
serem realocadas.
§ 2o Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações
específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade,
sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistência e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se
a sua participação na elaboração das referidas normas e ações.
§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, as normas regulando o prazo de permanência e suas condições serão estabelecidas
em regulamento.

36

Decreto n° 5.758, de 13 de abril de 2006.

35

37

Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007.

Decreto n° 4.339, de 22 de agosto de 2002.
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Diretrizes

de atuação do

Ministério Público Federal (MPF)

De acordo com a Constituição Federal de 1988, cabe ao Ministério Público brasileiro
como função essencial à Justiça: a defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis;
a defesa da ordem jurídica e a defesa do regime democrático. O MPF também age preventivamente, extrajudicialmente, quando atua por meio de recomendações, audiências
públicas e promove acordos por meio dos Termos de Ajuste de Conduta (TAC) 38.

R emoção das populações : é possível, como medida excepcional, nos casos em que
ficar comprovada a incompatibilidade insuperável entre a permanência da comunidade
e a Unidade de Conservação de Proteção Integral, após evidenciada, mediante estudos
técnico-científicos de natureza etnoambiental, a inviabilidade, especialmente de longo
prazo, da permanência das populações.

Em 2014, o MPF publicou um documento intitulado, Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais e as Unidades de Conservação de Proteção Integral: Alternativas para o asseguramento de Direitos Socioambientais, organizado pela 6°
Câmara de Coordenação e Revisão – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais.

As soluções harmoniosas indicadas acima, observadas em vários casos concretos,
aponta para a possibilidade de constituir a gestão compartilhada de territórios
e recursos que são comuns ao interesse de povos e comunidades tradicionais e
ao interesse da conservação ambiental. Essa modalidade de gerenciamento de áreas
sobrepostas está alinhada com a tese da combinação de interesses presente entre os
objetivos da Política Nacional da Biodiversidade.

Esse documento traz subsídios relacionados ao desenvolvimento de alternativas de
atuação para o acompanhamento de procedimentos de criação, de implantação e de
gestão de Unidades de Conservação federais de proteção integral, especificamente
naquelas onde exista presença de povos e comunidades tradicionais.

Desde 2010, o MPF instaurou dois inquéritos civis relacionados a questões que visam
compatibilizar os usos tradicionais que os Apiaká fazem do seu território e as regras
de preservação e conservação do parque nacional. A seguir, apresento mais detalhadamente esses inquéritos.

O propósito desse manual é contribuir com os membros do MPF no esforço de sistematização de informações e na aplicação de sugestões práticas, baseadas na perspectiva da conciliação de interesses, visando apoiar a condução de procedimentos em que
se verifique o enfrentamento do desafio da compatibilização de direitos (MPF, 2014).
Para isso, o documento tenta oferecer reflexões procedentes de outras esferas do
conhecimento, de modo a problematizar desgastadas oposições estabelecidas entre os
campos disciplinares da natureza e das ciências sociais.
No cenário de implantação e gestão de unidades de conservação com presença de
povos e comunidades tradicionais, na intenção de transformar os conflitos em oportunidades, as soluções institucionais possíveis apresentadas pelo MPF que constam no
manual de atuação são:
D esafetação : utilizada em casos extremos, é definida como a alteração dos limites da
Unidade de Conservação incidentes no território tradicional.
R ecategorização : alternativa possível, desde que solicitada pelos grupos interessados, preconiza a transformação da Unidade de Conservação de Proteção Integral em
Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
D upla afetação : nos casos em que se mostre possível a harmonização dos direitos
constitucionais dos índios e outros povos tradicionais, a preservação do meio ambiente e a proteção da diversidade étnica e cultural, a administração dos espaços ambientalmente protegidos, em razão da dupla afetação, deverá obedecer a um plano de
administração conjunta ou de gestão compartilhada (entre Comunidade Tradicional, Funai, Ibama, ICMBio, Incra etc.).
38

Inquérito Civil n° 1.20.000.001735/2010-92
Esse inquérito civil surgiu a partir de denúncia feita por uma comunidade Apiaká e
tinha o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo ICMBio, uma vez
que restringiria o acesso de indígenas a sua subsistência alimentar no âmbito do Parque Nacional do Juruena, como caça, pesca, coleta de castanhas e usufruto de outros
recursos naturais.
Aberto em 2010, o inquérito tramitou entre as procuradorias da República em Cuiabá e em Sinop. Em 2018, uma Câmara técnica de sobreposição, criada no âmbito do
conselho gestor do Parque Nacional do Juruena (Conparnaju), provocou uma reunião,
que contou com a participação do MPF, da Funai, do ICMBio, da OPAN e de lideranças
Apiaká. Esse encontro tinha o objetivo de realizar um alinhamento, junto ao MPF, das
ações de aproximação e de diálogo realizadas entre os Apiaká e o ICMBio nos últimos
anos e escutar tanto os Apiaká, quanto o ICMBio sobre as propostas de soluções no
sentido da gestão compartilhada da área sobreposta. Nesse caso, em específico, a grande demanda era com relação à coleta de castanha pelos Apiaká na área em sobreposição. Na ocasião também foi discutida a possibilidade da retirada de outros recursos
naturais, como, açaí, babaçu, copaíba etc.
Após escutar as partes, foi entendimento de todos na reunião que, a fim de resguardar
a atuação dos servidores do ICMBio, o MPF elaborasse recomendação para que não
ocorressem autuações aos indígenas quando constatadas atividades de extrativismo,
desde que estivessem de acordo com o uso tradicional de recursos, inclusive para fins
de obtenção de renda.

Disponível em: http://www.mpf.mp.br/o-mpf/sobre-o-mpf/sobre-o-mpf-1 Acesso em: 03/08/2020.
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A recomendação 39 foi emitida pelo MPF em 3 de outubro de 2018 e foi respondida
através de ofício 40 da Coordenação Regional 10/ICMBio, 20 dias depois. O ICMBio acatou integralmente a recomendação do MPF. Dessa forma, o processo foi encaminhado
à 6° Câmara de Coordenação e Revisão, em Brasília.
Após análise da 6ª Câmara, uma vez que o ICMBio havia acatado integralmente a recomendação do MPF, entendeu-se que o inquérito havia perdido objeto, por isso teve
seu arquivamento homologado 41.
Segundo foi possível acompanhar nos autos desse inquérito, o impasse entre indígenas
(Apiaká) e a gestão do Parque Nacional do Juruena, se arrastou por vários anos, mesmo após alguns encontros que tiveram como objetivo sanar tais impasses. Provavelmente, um fator que pode ter ajudado bastante para o início da solução dessa questão
foi a aproximação dos Apiaká da gestão do parque através da participação nas reuniões
do conselho gestor dessa unidade de conservação.
Tal movimento permitiu que se ampliasse o diálogo entres os indígenas e a gestão da
unidade de conservação. Como resultado, foi criada em 2018, uma Câmara Técnica
com o objetivo de encaminhar questões relacionadas à sobreposição entre a TI Apiaká
do Pontal e Isolados e o Parque Nacional do Juruena. Foi exatamente nessa Câmara
Técnica o espaço em que foi possível que o MPF escutasse as partes e observasse que
ambas haviam iniciado um entendimento.

Inquérito Civil n° 1.20.002.000236/2018-15
Esse inquérito foi instaurado a partir de demanda apresentada por lideranças do povo
Apiaká, no momento da realização de reunião entre a Câmara Técnica de Sobreposição
do Conselho do Parque Nacional do Juruena e o Ministério Público Federal (MPF), em
outubro de 2018. Na ocasião, os Apiaká relataram a vontade de iniciar atividades de
etnoturismo e turismo de pesca esportiva na área sobreposta entre o Parque Nacional
do Juruena e a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados.
A partir dessas demandas apresentadas o MPF, considerando se tratar de ponto que
fugia aos limites do IC n° 1.20.001735/2010-92 42, decidiu-se pela instauração desse
novo inquérito que tem como objeto “análise da viabilidade de desenvolvimento
de atividades turísticas pelo Povo Apiaká no âmbito do Parque Nacional do
Juruena”.

39

Recomendação PRM-SINOP/MPF, de 03 de outubro de 2018.

40

Ofício SEI nº 166/2018-CR-10/ICMBio, de 23 de outubro de 2018.

41

Homologação de arquivamento 6° CCR/MPF/PGR, de 28 de maio de 2019.

42 IC instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo ICMBio, uma vez que restringiria
o acesso de indígenas a sua subsistência alimentar no âmbito do Parque Nacional do Juruena, como caça, pesca, coleta
de castanhas e usufruto de outros recursos naturais.
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Após sua abertura, o referido IC, que inicialmente estava sob responsabilidade da Procuradoria da República no Município de Sinop-MT (PRM/Sinop), teve seus autos remetidos à Procuradoria da República em Mato Grosso (PR/MT), por força da abrangência
regional dos potenciais danos, uma vez que o Parque Nacional do Juruena compreende
seis municípios: Apiacás, Apuí, Colniza, Cotriguaçu, Maués e Nova Bandeirantes, distribuídos em dois estados, Mato Grosso e Amazonas. Essa movimentação ocorreu em 22
de janeiro de 2019.
Em seguida, com o prazo da tramitação do inquérito findando, o novo Procurador da
República responsável, o dr. Ricardo Pael Ardenghi, determinou a prorrogação desse
inquérito por mais um ano. Tal despacho 43 foi realizado em 21 de outubro de 2019.
Assim, o novo prazo para finalização do inquérito ficou para 22 de outubro de 2020.
No mesmo ato, o PR também determinou que fosse oficiada à CR Xingu/Funai requisitando que: (a) informe se já foram realizados estudos de análise da viabilidade de desenvolvimento de atividades turísticas pelo povo indígena Apiaká, no âmbito do Parque
Nacional do Juruena; (b) caso tenham sido realizados os citados estudos de viabilidade,
ou se já tiver sido elaborado Plano de Visitação das Terras Indígenas localizadas no
interior do Parque, que informe quais municípios são/serão objetos de exploração do
potencial turístico pelo povo indígena Apiaká.
Tais questionamentos foram respondidos pelo representante da Funai no dia 27 de novembro de 2019. Na resposta 44, ele informou que a esfera de atuação da Coordenação
Regional Xingu abrange as terras indígenas Parque do Xingu, Batovi, Wawi e Pequizal do Naruvôtu, limitando-se às etnias: Kamaiura, Yawalapiti, Waura, Matipu, Nafukua,
Kalapalo, Kuikuro, Aweti, Mehinako, Trumai, Ikpeng/Txicão, Kawaiwete/Kaiabi, Yudja/
Juruna, Kisêdjê/Suya, Tapayuna e Naruvôtu. Desse modo, não há acompanhamento do
povo indígena Apiaká e das atividades por ele desenvolvidas por parte desta unidade
descentralizada. Indicou ser a CR Norte de Mato Grosso como a coordenação que
presta atendimento ao povo indígena Apiaká.
Tendo em vista o teor da resposta que emitiu a CR Xingu/Funai, o procurador determinou que fosse redirecionada a solicitação de informações para a Coordenação
Regional Norte de Mato Grosso, que foi oficiada 45 em 22 de abril de 2020. Sendo essa
a última movimentação registrada nos autos do Inquérito Civil.
Em recente acesso ao inquérito civil, foi possível observar que, em 23 de outubro de
2020, o procurador emitiu despacho prorrogando por mais um ano o inquérito, que
passou a ter validade até 22 de outubro de 2021. No mesmo ato, também determinou
a reiteração do ofício à CR Norte de Mato Grosso, já que não teve a solicitação de
informações atendida.
43

Despacho PR-MT-00040764/2019, de 21 de outubro de 2019.

44

Ofício n° 4/2019/Protocolo – CR-Xingu/Funai, de 27 de novembro de 2019.

45

Ofício PR/MT n° 1306/2020, de 22 de abril de 2020.
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Conselho do Parque Nacional do Juruena – CONPARNAju
Segundo a lei 46 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), cada unidade de conservação da categoria de Proteção Integral terá
um conselho consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil
e das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser em regulamento e no
ato de criação da unidade.
Na Instrução Normativa n° 11/2010 47, o ICMBio definiu como conselho consultivo
de unidade de conservação federal, “o órgão colegiado legalmente constituído
e vinculado ao ICMBio, cuja função é ser um fórum democrático de valorização, controle social, discussão, negociação e gestão da unidade de conservação, incluída a sua zona de amortecimento ou área circundante, para tratar
de questões sociais, econômicas, culturais e ambientais que tenham relação
com a unidade de conservação.”
Em 2011, através de portaria 48, o ICMBio criou o Conselho Consultivo do Parque
Nacional do Juruena com a finalidade de contribuir com ações voltadas ao efetivo
cumprimento dos objetivos de criação do parque e a implementação do seu Plano de
Manejo. Também determinou que o conselho seria integrado por representantes de órgãos governamentais (ICMBio, Ibama, Funai, SEMA/MT, SDS/AM, Unemat
e as prefeituras municipais de Apiacás, Nova Bandeirantes, Cotriguaçu e Apuí (AM)) e
representantes da sociedade civil (associações de pequenos produtores rurais e
agroextrativistas da região, indígenas, sindicato de produtores rurais, ONGs).

junho de 2018, os Apiaká ingressaram oficialmente como conselheiros do
Parque Nacional do Juruena.
Nessa mesma reunião, os integrantes do conselho elaboraram conjuntamente uma
moção 49 manifestando seu apoio à imediata conclusão do processo de regularização fundiária da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. Outro grande
avanço, conquistado nessa reunião, foi a criação da Câmara Técnica, para discutir
e encaminhar propostas relativas ao desafio da sobreposição.
Desde o início das participações de representantes do povo Apiaká nas reuniões do
conselho e, consequentemente, a manutenção do diálogo com a gestão do parque, é
possível observar o envolvimento cada vez maior dos indígenas nas ações relacionadas
à gestão da unidade de conservação.
Tais ações são planejadas e monitoradas pelos conselheiros, em todas as reuniões do
conselho. São ações construídas a fim de superar alguns desafios relacionados à gestão
da unidade de conservação, como, a divulgação do parque, a pesquisa e monitoramento
da biodiversidade, ao fortalecimento da gestão integrada do território etc.

Segundo a mesma portaria, o mandato dos conselheiros seria de dois, renovável por
igual período, não remunerado e considerado atividade de relevante interesse público.
Conforme regimento interno, as reuniões do conselho são realizadas duas vezes
ao ano.
A fim de entender melhor todo o processo de retomada de seu território tradicional e
tentar, de maneira qualificada, dar apoio às demandas de reconhecimento dos direitos
do povo Apiaká, a OPAN, juntamente com representantes do povo Apiaká, participou
da 13° reunião do CONPARNAju, em dezembro de 2017. Nessa ocasião, a OPAN foi
convidada a compor o conselho como suplente e, em 2019, passou a ocupar uma cadeira de titular neste conselho.
A partir dessa reunião, todas as outras reuniões desse conselho contaram com a participação de representantes do povo Apiaká. Inclusive, na 14° reunião, realizada em
46

Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000.

Figura 6: Porcentagem das ações do plano de ação do CONPARNAju que envolvem os Apiaká

No gráfico acima, é possível observar a porcentagem da quantidade de ações que envolvem os Apiaká, desde a sua primeira participação no conselho. Ele mostra a efetiva
participação dos indígenas na gestão da unidade de conservação. A maioria das ações
está relacionada ao monitoramento da biodiversidade do parque, a vigilância da área
sobreposta, a mutirões de limpeza dos rios, a capacitações em turismo de base comunitária e a mapeamento de sítios arqueológicos.

47 Instrução Normativa ICMBio, de 08 de junho de 2010. Disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a
formação e funcionamento de Conselhos Consultivos em unidades de conservação federais.
48

Portaria ICMBio n° 45, de 30 de junho de 2011.
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Moção n° 003/2018, Conselho Consultivo do Parque Nacional do Juruena – CONPARNAju.
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Sobre a visão da participação dos Apiaká no Conparnaju, transcrevo aqui o depoimento de Robertinho Morimã, vice cacique da aldeia Matrinxã:

Depois que a gente conseguiu ocupar a cadeira no Conselho
do Parque eles (conselheiros) já mudaram a visão deles, né?...
A gente também teve voz pra falar dentro do Conselho, explicar pra quem não conhecia a realidade, né?
A gente hoje tem a liberdade da gente explanar o que a gente
pensa, falando na reunião pra eles, né?
Conseguimos já... no Ministério Público, né? O que a
gente não podia fazer, conseguimos o aval do Ministério Público, pra gente conseguir tirar a castanha, uma
palha, tirar os materiais pra fazer as nossas casa, né?
Tem também a nossa pesca (projeto de turismo de
pesca esportiva), que a gente está aí na batalha, né?
Que a gente sabe que isso é uma fonte de renda pra nós aqui.
Que isso vai trazer renda pras famílias da aldeia Matrinxã,
não só aqui da aldeia, mas geral da TI Apiaká do Pontal e
Isolados, na aldeia Pontal, aldeia Canindé... as que estão aqui
nessa área. A gente acredita que estamos bem focados
nisso, né? Pra que as coisas venham acontecer de uma
forma que não prejudique, nem o lado deles, nem o
nosso lado.
... mas acredito que... nós fomos reeleitos pra participar do Conselho e pra nós acho que cada vez mais
pegamos força dentro do Conselho do Parque.
(Depoimento de Robertinho Morimã,
em 04 de junho de 2020). Grifos nosso.

Câmara Técnica de Sobreposição
Segundo o manual de atuação 50 do MPF para casos de sobreposição entre territórios
de povos e comunidades tradicionais e unidade de conservação de proteção integral,
a Câmara Técnica é o foro de discussão que, equiparado aos grupos de trabalho indicados no artigo 57 do SNUC 51, tem por objetivo acompanhar o cumprimento das diretrizes para a regularização das sobreposições, sobretudo a elaboração
de estudos técnicos visando à formulação do microzoneamento da unidade
de conservação com presença de povos e comunidades tradicionais. E, além
disso, é o local onde seriam construídas regras claras para a efetivação do
planejamento e acordos de pactuação sobre o uso dos recursos disponíveis
na área sobreposta.
Como dito anteriormente, criada em junho de 2018, a câmara técnica de sobreposição, passou a ser formada por: ICMBio, Ibama, OPAN, prefeitura de Apiacás, representantes do povo Apiaká, Instituto Centro de Vida e, como não estavam presentes na
reunião, convites seriam feitos ao MPF Sinop e Funai (CR Colíder e CR Noroeste de
Mato Grosso), para também participarem dessa composição. A OPAN se comprometeu a contribuir com a relatoria das reuniões da Câmara Técnica. A coordenação dos
trabalhos ficaria sob responsabilidade do ICMBio.
A Câmara Técnica definiu seus próximos passos: 1) Iniciar tratativas com a Funai para
verificar a composição da Câmara Técnica; 2) Agendamento de audiência com MPF Sinop; 3) Reunião de nivelamento da câmara com o MPF, sendo que cada membro da CT
levaria informações sobre sua atuação no contexto da sobreposição.
Já como primeiras ações da Câmara Técnica, os passos descritos foram seguidos e,
em outubro de 2018, foi realizada uma audiência com o MPF Sinop a fim de nivelar as
demandas atuais (turismo de pesca esportiva, retirada de recursos naturais etc.) relacionadas à gestão compartilhada da área sobreposta e sobre o inquérito civil público 52,
que tramitava desde 2010, cujo objetivo seria a formalização de um termo de compromisso entre o Parque Nacional do Juruena/ICMBio e os indígenas da TI Apiaká do
Pontal e Isolados para realização de atividades de subsistência e renda, especialmente
a extração de castanha-do-Brasil.
Após ouvir todos presentes, o MPF encaminhou formalmente uma recomendação 53
para que não ocorressem autuações aos indígenas quando constatadas atividades de
50 Territórios de povos e comunidade tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral: alternativas
para o asseguramento de direitos sócio-ambientais/6. Câmara de Coordenação e Revisão; coordenação Maria Luiza
Grabner; redação Eliane Simões, Débora Stucchi. – Brasília: MPF, 2014.
51 Art. 57: Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e indigenista deverão instituir
grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem
adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de conservação.
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Inquérito Civil Público n° 1.20.000.001735/2010-92.

53

Recomendação PRM-SINOP/MPF, de 03 de outubro de 2018.
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extrativismo, desde que esteja de acordo com o uso tradicional de recursos, inclusive para fins de obtenção de renda. Como vimos, essa recomendação foi respondida
pelo ICMBio através de ofício 54 acatando tal direcionamento. Com a recomendação
do MPF e aprovação do ICMBio, as atividades de extrativismo realizadas de forma
tradicional restam pacificadas até que seja encontrada solução definitiva quanto à
sobreposição. Posteriormente, esse inquérito foi arquivado pelo MPF. Segundo relatos dos integrantes da Câmara Técnica, essa foi, até agora, a principal ação e avanço
conquistado pelo grupo.
Além disso, nos encontros seguintes da Câmara foram discutidas e encaminhadas,
questões relacionadas à viabilização do etnomapeamento e etnozoneamento da TI
Apiaká do Pontal e Isolados, ao incentivo da participação indígena na proteção territorial da área sobreposta e articulação com instituições (MPF/6ª CCR, Funai) na tentativa
de garantir maior celeridade ao processo de regularização fundiária da terra indígena.

Atividades de geração de renda
Atualmente, entre as atividades realizadas pelos Apiaká residentes na Terra Indígena
Apiaká do Pontal e Isolados que geram renda para os envolvidos e para suas organizações comunitárias, destaca-se a extração de castanha-do-Brasil.
Existem outras atividades, principalmente relacionadas ao turismo de base comunitária, que apresentam grande potencial de geração de renda para os indígenas, a pesca
esportiva, o ecoturismo, o etnoturismo etc. Uma delas, que vem se estruturando a
partir de forte pressão do setor privado é o turismo de pesca esportiva.
A seguir, falaremos brevemente sobre essas duas principais atividades e como estão
sendo desenvolvidas e estruturadas atualmente pelos Apiaká.

Extração

de castanha - do -B rasil

A castanheira é uma árvore da espécie Bertholletia excelsa H. B. K., que pertence à família Lecythidaceae, chega a atingir 50 metros de altura e quatro metros de diâmetro.
No Brasil, ocorre nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Pará e Amazonas. As sementes (castanhas) encontradas dentro dos seus frutos são consideradas
de alto valor nutritivo e proteico. A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) responde
por 4% do mercado global de nozes e sua demanda tem aumentado constantemente,
podendo alcançar 155 mil toneladas em 2020 (Coopavam, 2016).

Produção de Castanha-do-Brasil
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Figura 7: Produção de castanha-do-brasil em duas aldeias Apiaká, em 2017, 2018 e 2019
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Ofício SEI nº 166/2018-CR-10/ICMBio, de 23 de outubro de 2018.
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Segundo informações dos Apiaká, desde a abertura da aldeia Matrinchã, em 2017, eles
extraem e comercializam a castanha-do-brasil. No primeiro ano foram 25 toneladas,
depois 55 e 30 toneladas nas safras seguintes. Os números obtidos com os moradores
da aldeia Pontal apresentam uma produção menor que a encontrada para aldeia Matrinxã (Figura 7).

indígena as áreas dos castanhais utilizados por eles para a extração de castanha-do-brasil. Nos dois mapas abaixo, é possível fazer uma comparação entre os locais utilizados pelos Apiaká para extração de castanha e o zoneamento do Parque Nacional do
Juruena 55.

Os Apiaká participam da cadeia produtiva da castanha-do-brasil apenas como o
primeiro elo, produtor/extrativista. Realizam a coleta e quebra do ouriço para
obtenção da castanha e fazem a pré-seleção das castanhas adequadas para a
venda.

Fotos 6 e 7: Armazenamento e transporte de castanha-do-Brasil da aldeia matrinxã (Fotos:
Associação AITAM)

Assim, o grande problema que enfrentam atualmente é a falta de um comprador certo
de sua produção. Isso, inclusive, juntamente com a falta de estrutura de armazenamento e transporte (Fotos 6 e 7), são alguns dos motivos apontados por eles pela menor
produção em 2019 com relação a 2018. Com receio de não conseguir vender a castanha que extraíram, não retiraram tudo que foi produzido pela floresta.
Para a Matrinxã e para Pontal, nenhum dos compradores buscaram a produção nas
aldeias, pois não estão dispostos a arcar com os custos financeiros e humanos dessa
logística. Portanto, ela tem que ser levada, pelos Apiaká, até um local marcado para
entrega e os custos desse transporte são pagos pelos indígenas. No caso da aldeia Pontal, cuja logística é bem mais complicada e mais cara, nos últimos anos eles realizaram
esse transporte juntamente com a produção da aldeia Mayrowy, localizada às margens
do rio Teles Pires, e os custos desse transporte foram pagos através do Plano Básico
Ambiental Indígena (PBAi) das usinas Teles Pires, inicialmente, e depois pela usina São
Manoel. Porém, esse custeio do transporte se encerrou em 2019 e, a partir de agora,
não terão mais esse apoio.
Em reunião realizada em alta floresta, em julho de 2019, os moradores da aldeia Matrinxã, utilizando os rios como pontos de referência, localizaram no mapa da terra
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Figura 8: Comparação entre o mapa do zoneamento do parque e o mapa dos castanhais utilizados pelos Apiaká

A grosso modo, se olharmos os dois mapas, podemos observar que quase todas as
áreas utilizadas pelos indígenas estão dentro da área denominada como Zona de Uso
Extensivo. Definida pelo plano de manejo do parque 56 como sendo uma zona constituída em sua maior parte por áreas naturais, admitem-se algumas alterações humanas.
E tem como objetivo geral propiciar espaços para o desenvolvimento de programas
de sensibilização, informação, e educação ambiental, sem comprometer os atributos
naturais.
O plano diz, ainda, que as atividades permitidas nessa zona serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a fiscalização e a visitação, com acampamento em áreas pré-estabelecidas e uso público.

55

Plano de Manejo do Parque Nacional do Juruena – Encarte 4 – MMA/ICMBio, 2011. (pág. 301)

56

Plano de Manejo do Parque Nacional do Juruena – Encarte 4 – MMA/ICMBio, 2011. (pág. 303)
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Turismo
Mato Grosso abriga em seu território três importantes biomas brasileiros (Cerrado,
Amazônia e Pantanal), o que confere ao estado riquezas naturais de destaque, caracterizadas por uma ampla diversidade de paisagens, de espécies de fauna e flora, de rios
e de serras. Tais atributos são propícios para uma série de atividades de turismo em
áreas naturais, as quais acontecem, com maior representatividade, nos seguintes destinos do estado: Pantanal; Chapada dos Guimarães; Nobres; região do Araguaia e região
Amazônica. (CSF, 2019)
Entre os turistas estrangeiros em Mato Grosso, a maioria são norte-americanos (18%),
argentinos (8%) e europeus, que somados superam 37,4% da demanda internacional
(Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Portugal). O perfil da demanda internacional indica que 66% dos visitantes que chegam ao estado para atividades de
lazer 57 têm como motivação principal atividades relacionadas à natureza, ecoturismo
ou aventura (MTUR, 2017).
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Figura 9: Perfil da demanda de visitantes internacionais para as atividades de lazer em Mato
Grosso (Fonte: MTUR)

Segundo o MTUR, esse visitante internacional que chega a lazer ao Mato Grosso tem
uma permanência média de 5,4 pernoites no estado e de 18 pernoites no país. O gasto
médio per capita no estado é de US$ 92,60/dia.

Entre os turistas nacionais 58, 41% dos visitantes têm origem no próprio estado de
Mato Grosso, seguido de São Paulo (16%), Goiás (15,5%) e Paraná (7,4%). A mesma
publicação indica que o gasto médio do visitante nacional que vai a Mato Grosso foi
de R$ 1.111,00 em 2011, deixando-o em 13º lugar dentre as unidades da federação.
Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), o turismo está em
aquecimento no estado e a taxa de ocupação da rede hoteleira da cidade de Cuiabá –
influenciada pelo turismo de negócios – alcançou 53 % em 2017, superando a cidade
de Belo Horizonte, por exemplo 59 (MTUR/FIPE, 2012).

Turismo em Terras Indígenas
As terras indígenas brasileiras são territórios de grande riqueza étnica e cultural e
que salvaguardam um vasto patrimônio natural, possibilitando a realização de variadas
atividades com fins turísticos. Inúmeras iniciativas de visitação nesses territórios foram se desenvolvendo nas últimas décadas mesmo com a ausência, por muitos anos, de
um marco regulatório. “A legislação nacional não proibia explicitamente o turismo em
territórios indígenas e, em diversos documentos, o Estado apontava a importância da
autonomia e protagonismo indígena, inclusive em projetos sustentáveis de ecoturismo
e etnoturismo; e, também ressaltava a necessidade da regulamentação desses segmentos” (Corbari et al, 2017).
Com a criação da PNGATI em 2012, a política indigenista passou a contemplar o etnoturismo e o ecoturismo como atividades passíveis de serem desenvolvidas nos territórios indígenas, dando ênfase à necessidade de capacitação das organizações
indígenas para que tenham condições de gerir tais atividades.
Segundo a publicação “Entendendo a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI”, de 2014, o Eixo 5 da PNGATI visa fortalecer o
uso sustentável dos recursos naturais e as iniciativas produtivas dos povos indígenas:
“Apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, respeitada
a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, promovendo-se, quando

58 Os dados disponíveis mais atuais sobre a demanda nacional referem-se a 2012, fruto de um estudo da FIPE e do
MTUR sobre a Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no Brasil.

57 38,8% dos visitantes mencionaram o lazer como motivação da viagem, enquanto 42,7% visitas a familiares, 15,7%
negócios e 2,8% outros motivos.

59 A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado lançou um boletim anual sobre o turismo no Mato Grosso.
O boletim é uma compilação de dados sobre o setor hoteleiro de Cuiabá, dados da Infraero, além de informações
sobre a geração de empregos nos diversos segmentos turísticos (base de dados IPEA) e cadastro de prestadores
de serviços turísticos (cadastur). Entretanto, informações sobre o perfil da demanda que chega ao estado não são
coletadas. Evidencia-se uma carência de informações atualizadas em nível estadual e no âmbito dos municípios, o que
dificulta o entendimento sobre o perfil dos visitantes, sua origem e motivações no momento de viajar para o estado.
Os dados disponíveis são insuficientes para se conhecer o tamanho do mercado do turismo de natureza, por exemplo.
Vale ressaltar que essa lacuna de monitoramento sobre dados do turismo foi identificada como a dimensão mais frágil
do destino Cuiabá (principal portão de entrada do Estado) no índice competitividade do turismo nacional, publicado
pela Fundação Getúlio Vargas, Ministério do Turismo e Sebrae.
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couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos socioambientais e a capacitação das
comunidades indígenas para a gestão dessas atividades”.
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dígenas bem-sucedidas de Turismo de Base Comunitária (TBC), além do intuito de
promover a realização de intercâmbios de outros povos com essas experiências, sem62
pre pensando que tais ações devem ser executadas de maneira integrada e articulada
entre a Funai, o Ministério do Turismo (MTUR), o Ministério do Meio Ambiente e as
organizações indígenas.

Um ponto de destaque da Instrução Normativa 3/2015 é o fato de que a atividade turística autorizada para as terras indígenas deve ser de base comunitária 61, ou
seja, um modo de se fazer turismo que tem como premissa o protagonismo
das comunidades, colocando-as em posição central no planejamento, desenvolvimento e gestão da atividade turística em seus territórios. Esse avanço
no marco legal da visitação com fins turísticos em terras indígenas contribuiu significativamente para o incremento do interesse de vários povos pelo turismo. Segundo
comunicação recente no site da Funai, somente na área de ecoturismo houve pedidos
[de anuência] de 100 comunidades com potencial para a atividade 62.
Segundo o manual do ICMBio 63, que traz os princípios e diretrizes do turismo de base
comunitária em unidades de conservação federais, o TBC é um modelo de gestão
da visitação protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos,
promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e
da cultura dessas populações, bem como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos, dos recursos da unidade de conservação.
O Plano de Manejo do Parque Nacional do Juruena 64, em sua seção que trata de alternativas de desenvolvimento sustentável, aponta as inúmeras cachoeiras
e corredeiras existentes na região e a beleza cênica associada a existência das
formações rochosas, cavernas e campos rupestres, como de grande potencial para
o ecoturismo. Além disso, também aponta a pesca esportiva e o contato com
a cultura dos povos indígenas como outro grande potencial para o turismo.

Turismo de Pesca Esportiva

Posteriormente, em junho de 2015, a Funai, por meio da Instrução Normativa
3/2015 60, deu um importante passo para a regulamentação do assunto e estabeleceu
normas e diretrizes para as atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas, reconhecendo seu potencial para geração de cadeias de valor dentro desses
territórios.

Outro tipo de atividade turística que tem tido ocorrência nas terras indígenas da
região Norte e em algumas de Mato Grosso é a pesca esportiva. Nos anos recentes,
importantes iniciativas com vistas a ordenar a atividade e criar modelos de gestão sustentáveis – para uma atividade que ainda acontece de forma descontrolada em vários
rios brasileiros – têm ocorrido de forma integrada em algumas terras indígenas da
Amazônia (CSF, 2019).

60 Art. 1° Ficam estabelecidas as normas para a visitação com fins turísticos em terras indígenas, de base comunitária
e sustentável, nos segmentos de Etnoturismo e de Ecoturismo.

61 São inúmeras as conceituações encontradas para o Turismo de Base Comunitária. Segundo o Ministério do Turismo:
“O turismo de base comunitária é compreendido como um modelo de desenvolvimento turístico, orientado pelos
princípios da economia solidária, associativismo, valorização da cultura local, e, principalmente, protagonizado pelas
comunidades locais, visando à apropriação por parte dessas dos benefícios advindos da atividade turística”.

Art. 5° As atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas serão propostas mediante Plano de Visitação,
apresentado por indígenas, suas comunidades ou suas organizações, denominados para fins desta Instrução Normativa
como proponentes São inúmeras as conceituações encontradas para o Turismo de Base Comunitária. Segundo o
Ministério do Turismo: “O turismo de base comunitária é compreendido como um modelo de desenvolvimento turístico,
orientado pelos princípios da economia solidária, associativismo, valorização da cultura local, e, principalmente,
protagonizado pelas comunidades locais, visando apropriação por parte dessas dos benefícios advindos da atividade
turística”.
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62 Disponível em: <http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4823-gestao-de-terra-indigena-receberecursos?highlight=WyJlY290dXJpc21vIl0> Acesso em: 05 de julho de 2020.
63 Turismo de Base Comunitária em Unidades de Conservação Federais: Princípios e Diretrizes, 2018.
64

Plano de Manejo do Parque Nacional do Juruena. Encarte 2 – Análise da Região da Unidade de Conservação, 2011.
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Em 2014, no estado do Amazonas, comunidades indígenas do Rio Marié 65, representadas pela Associação das Comunidades Indígenas do Baixo Rio Negro (ACIBRN), em
parceria com a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn), ISA, Funai
e Ibama iniciaram um ordenamento da atividade por meio de um modelo pioneiro de
parceria. Os resultados satisfatórios impulsionaram outras iniciativas de manejo de
pesca esportiva na região, tais como nas Terras Indígenas Uneuixi e Jurubaxi-Téa.
O povo M9bêngôkre (Kayapó), da comunidade de Kendjam, localizada à margem direita
do rio Iriri, na Terra Indígena Menkragnoti, no Pará, vem desenvolvendo uma iniciativa
de pesca esportiva em parceria com a Associação Floresta Protegida e a empresa especializada em pesca esportiva Untamed Angling 66, com o apoio da Funai e do Ibama.
Em Mato Grosso, o povo Noruvotu recebeu da Funai, em 2017, a anuência para a atividade de visitação associada à pesca esportiva nos rios Sete de Setembro e Kuluene,
na Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. Para tal, as atividades devem ocorrer estritamente nas localidades permitidas pelas comunidades indígenas, a partir unicamente
do parceiro indicado pelos indígenas e conforme o Plano de Visitação 67. A empresa
parceira dessa iniciativa é a Pousada Recanto Xingú .
68

Existe, ainda, um Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Funai e a
Confederação Brasileira de Pesca Esportiva (CBPE), que tem como objetivo o
desenvolvimento de “ações conjuntas” visando o fortalecimento da PNGATI, especificamente para “fomentar projetos de turismo de pesca esportiva em terras
indígenas em bases sustentáveis, promovendo salvaguardas, protocolos e critérios para boas práticas dos operadores de turismo, assim como esforços
conjuntos para captação de recursos financeiros específicos, conforme planos de trabalho apresentados” 69.
Recentemente, o ICMBio publicou a Portaria n° 91 70, em que são trazidos os princípios
e diretrizes para execução da pesca esportiva em unidades de conservação federais,
além de normas para o ordenamento pesqueiro, para a prestação de serviços de apoio
à pesca esportiva, para o monitoramento das atividades e estabelecer as obrigações e
vedações para os atores envolvidos.

65 https://foirn.wordpress.com/projetos/turismo-de-pesca-espor tiva-no-rio-marie-condicoes-para-empresasinteressadas/

A portaria também autoriza a pesca esportiva em unidades de conservação de proteção integral, desde que ocorra em pontos localizados em território de populações
tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos etc). Para isso, os gestores da unidade
deverão, antes, renegociar os termos de compromisso com essas populações. A outra
condição para autorização da pesca em áreas de proteção integral é que a atividade
seja incluída no plano de manejo da unidade ou seja objeto de uma autorização específica por parte do instituto 71.
Pouco tempo depois da publicação dessa portaria, os gestores do Parque Nacional
do Juruena convocaram uma reunião em que estiveram presentes os vários atores
envolvidos na proposta de turismo de pesca esportiva na área sobreposta, os representantes des pousadas de pesca da região (Ecolodge da Barra, Pousada Mantega,
Pousada Juruena, Pousada Flutuante Salto Augusto, Pousada São Rafael, Pousada Vida
Dura), OPAN, CBPE, ICMBio e lideranças Apiaká das aldeias Matrinxã, Pontal, Canindé
e Piraputu.
Tal normativa era cercada de grande expectativa, tanto pelos indígenas, quanto pelos
operadores de turismo de pesca da região, pois existe um interesse muito grande, por
parte dos empresários, em explorar aquele trecho do rio Juruena como um roteiro de
turismo de pesca esportiva.
O principal objetivo dessa reunião era apresentar detalhadamente a portaria n° 91.
Foram destacados assuntos que tratam do ordenamento pesqueiro da atividade (indicação prévia de áreas, épocas e petrechos que serão permitidos para execução das
atividades) e dos serviços prestados às atividades de pesca esportiva (dando ênfase a
intenção de que ocorra um protagonismo das comunidades na execução das atividades), entre outros pontos.
Outra questão muito importante tem relação com a referência de povos indígenas isolados na região, e como esses projetos de pesca esportiva pretendem considerar essa
ocupação. Isso, inclusive, parece ser motivo de grande ressalva da Funai no processo
de permissão da atividade na terra indígena.
Vale lembrar que existe registrada na Coordenação Geral de Índios Isolados e de
Recente Contato (CGIIRC/Funai), uma referência da presença de índios isolados (Referência n° 61), localizada dentro dos limites da TI Apiaká do Pontal e Isolados. Tal
referência está na categoria “em estudo”, o que quer dizer que ainda estão sendo
realizados estudos e pesquisas de campo, a fim de confirmar a presença de isolados.

66 Dispnível em: http://kendjamlodge.com/ Acesso em: 02 de julho de 2020.
67 Dispnível em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4269-funai-expede-anuencia-para-atividadesturisticas-em-terras- indigenas?highlight=WyJldG5vdHVyaXNtbyJd Acesso em: 05 de julho de 2020.
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Dispnível em: http://recantoxingu.com.br/ Acesso em: 02 de julho de 2020.
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NUP: 08620.016818/2018-96

70 Portaria MMA/ICMBio n° 91, de 4 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre procedimentos para a realização da atividade
de pesca esportiva em unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio

71 https://agenciabrasil.ebc .com.br/geral/noticia/2020-02/icmbio-autoriza-pesca-espor tiva-em-unidades-deconservacao-ambiental
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Considerando que o assunto ainda é muito novo, até mesmo para os órgãos federais
responsáveis pela regulação e monitoramento das atividades de turismo de pesca esportiva em terras indígenas e unidades de conservação, esta é uma boa oportunidade,
para que, antes da liberação das atividades, ocorra um processo de elaboração de estudos e levantamento de informações, como um plano de manejo pesqueiro e um plano
e visitação turística, que permitam um melhor dimensionamento e planejamento das
atividades de turismo de pesca esportiva na área sobreposta.
Para execução dessas atividades relacionadas à geração de renda, baseadas em práticas sustentáveis, com protagonismo e autonomia indígenas, faz-se necessário que elas
sejam planejadas, geridas e monitoradas pelas organizações representantes das comunidades Apiaká existentes na TI Apiaká do Pontal e Isolados.
A seguir apresentaremos quais são essas organizações, seus objetivos e os estágios de
funcionamento em que cada uma delas se encontram atualmente.

Associação Uruwí – Aldeia Pontal
A Associação Uruwí Apiaká Baixo Juruena Mato Grosso, segundo consta na ata de sua
assembleia de fundação, foi fundada em 16 de julho de 2019 e tem sede na aldeia Pontal, TI Apiaká do Pontal e Isolados, município de Apiacás, Mato Grosso.
Os objetivos dessa organização indígena são bem similares aos da associação Tapi’ô.
Entre eles destacam-se a articulação com os órgãos do governo para possibilitar a
demarcação de seu território tradicional e a articulação com organizações indígenas
regionais e com movimentos indígenas nacional e internacional para lutar pelos direitos dos povos indígenas, entre outros.
Essa associação ainda passa pelos trâmites cartoriais a fim de, posteriormente, obter
seu cadastro junto à receita federal e formalizar a sua criação. Sendo assim, também
ainda não executaram nenhum projeto. Porém, participam ativamente da organização
comunitária da aldeia Pontal.
Fica claro que as atividades e representações de ambas as organizações ainda funcio-

Associação Tapi’ô – Aldeia Matrinxã
A Associação Comunitária Indígena Apiaká Tapi’ô do Norte de Mato Grosso tem sede
e foro no município de Apiacás e foi fundada em 04 de novembro de 2018, na aldeia
Matrinxã, Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. A associação foi formalizada no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) no dia 29/05/2019.

nam de forma muito incipiente. Além disso, os maiores gargalos encontrados por elas
são a falta de estrutura administrativa para execução de suas atividades e alcance de
seus objetivos e, principalmente, a falta de conhecimento, por parte dos seus membros
e diretorias, a respeito de gestão administrativa de associações.

Tem entre os seus objetivos viabilizar junto aos órgãos do governo a demarcação e
proteção do território, uma educação escolar e um atendimento à saúde de qualidade,
além de resgatar e fortalecer a prática cotidiana da cultura do povo Apiaká e desenvolver o uso sustentável dos recursos naturais para a subsistência e geração de renda.
Atualmente não executam nenhum projeto. Porém, desenvolvem atividades em conjunto com os professores/as para transmitir conhecimentos tradicionais do povo Apiaká
nos seus trabalhos com os alunos e também realizam ações coletivas para manter a
organização e a limpeza de toda comunidade através de mutirões de trabalho.
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Ameaças

Imóveis Rurais
tal e I solados

As terras indígenas, assim como outras áreas protegidas, além de exercerem papel fundamental na conservação da biodiversidade, também atuam como barreiras ao avanço
do desmatamento. Contudo, na medida em que se intensificam as relações estabelecidas entre os povos indígenas e os seus vizinhos, as cidades e os órgãos de governo,
ocorrem conflitos e surgem ameaças às terras indígenas e ao conjunto de direitos a
elas garantidos pela Constituição.
Nos últimos anos, segmentos mais conservadores do governo e da imprensa, lideranças do agronegócio, empresários do setor hidrelétrico e mineral, parlamentares de
variados matizes ideológicos vêm se empenhando em criar uma falsa oposição entre os
interesses das populações tradicionais e o que é considerado “progresso”. Os povos
indígenas e quem defende seus direitos são convertidos em vilões do “desenvolvimento” e agentes do “atraso” (Carneiro Filho, 2009).
Os números crescentes de produtividade, alcançados por iniciativas de sucesso em
torno de cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia, permitem entrever que a floresta não é entrave às atividades produtivas, em que pese a importância das leis ambientais, das unidades de conservação e das terras indígenas para conter o desmatamento.
Ao contrário, tais áreas protegidas têm sofrido ao longo dos últimos anos com a
existência de uma onda de projetos de infraestrutura, empreendimentos e interesses
econômicos cujas consequências para parte expressiva da população amazônica têm
sido a ocupação ilegal de terras, o saque dos recursos naturais, degradação dos ecossistemas, concentração de renda, insegurança e violência.
A seguir apresentaremos algumas das ameaças sobre à área sobreposta entre o Parque
Nacional do Juruea e a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, principalmente as
ameaças relacionadas à questão fundiária, à mineração, aos projetos hidrelétricos, ao
garimpo ilegal, ao desmatamento e a pesca predatória.

sobrepostos à T erra I ndígena

Apiaká

do

Pon-

Em 2020, um coletivo de organizações não governamentais 72 elaborou uma nota técnica 73 apontando que cerca de 398 mil hectares inscritos como propriedades ou posses rurais encontram-se sobrepostos a terras indígenas no Sistema Mato-Grossense
de Cadastro Ambiental Rural (Simcar). Desses, 285 mil hectares (70%) são cadastros
completamente incidentes. Apesar de os territórios indígenas não homologados corresponderem apenas a pouco mais de 11% da área total de terras indígenas de Mato
Grosso, eles concentram 82,4% da região sobreposta. Observando-se o tamanho dos
267 imóveis declarados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) em terras indígenas no
estado, vale destacar que a maioria (63%) é de grandes propriedades (maiores que 400
hectares), enquanto 37% têm menos que 400 hectares, podendo ser caracterizados
como pequenas propriedades. É importante lembrar também que o CAR pode ser
emitido para posses, consolidando invasões em terras indígenas.
Terras Indígenas
quant.

área (ha)

Imóveis rurais sobrepostos
SIMCAR
quant.

área (ha)

TIs homologadas ou regularizadas

60

19.107.950

60

70.105

TIs delimitadas, declaradas ou em estudo

13

2.425.195

207

327.784

total

73

21.633.145

267

397.889

Tabela 2: Imóveis rurais sobrepostos às Terras Indígenas de Mato Grosso (Fonte: Nota Técnica
OPAN/ICV/FEPOIMT/IR, 2020)

A seguir será apresentada uma análise que busca aprofundar o olhar sobre os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) sobrepostos à Terra Indígena Apiaká do Pontal e
Isolados e, consequentemente, à área justaposta entre essa terra indígena e o Parque
Nacional do Juruena. Tal análise foi feita a partir de dados obtidos em instituições oficiais como a Funai, Incra, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Secretaria
de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), entre outros.
Utilizando-se do Sistema de Informação Geográfica (SIG), foi possível cruzar a localização das
terras indígenas e dos imóveis rurais cadastrados no sistema Simcar/MT, no Sistema de Gestão
Fundiária (Sigef) do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no Sistema Nacional
de Cadastro Ambiental Rural (Sicar), do Serviço Florestal Brasileiro. Além disso, foram realizadas
análises georreferenciadas a respeito do tamanho das áreas sobrepostas sobre a terra indígena.

72 Operação Amazônia Nativa (OPAN), Instituto Centro de Vida (ICV), International Rivers e Federação dos Povos e
Organizações Indígenas de Mato Grosso (Fepoimt).
73 Nota Técnica – Agravamento de riscos socioambientais e violações aos direitos indígenas pelo Projeto de Lei
Complementar 17/2020 de autoria do Governo de Mato Grosso, (OPAN/ICV/FEPOIMT/IR, 2020).

74

75

O exame detalhado dos cadastros declarados no Simcar nos permite observar que, apesar de a terra indígena já ter a sua área reconhecida e delimitada oficialmente e por se
tratar também de área de unidade de conservação de proteção integral, ainda existem
alguns imóveis cadastrados e sobrepostos a essas áreas. São hoje cerca de 22 mil hectares inscritos como propriedades ou posses rurais incidindo nesse território (Mapa 7).
Dos imóveis incidentes, 19.600 hectares (92%) são cadastros completamente sobrepostos à terra indígena. Com relação à situação dos cadastros desses imóveis junto à SEMA,
a grande maioria (70%) encontra-se aguardando análise do órgão ambiental estadual.
Levando em consideração o tamanho dos 27 imóveis declarados no CAR sobrepostos à
TI Apiaká do Pontal e Isolados, vale destacar que a maioria (52%) é de médias propriedades (têm entre 400 a 1500 hectares), enquanto 26%, são consideradas grandes propriedades (superiores a 1500 hectares), e 22% têm menos que 400 hectares (Figura 11).
É importante lembrar que no município de Apiacás o módulo fiscal possui 100 hectares.

Figura 11: Tamanho das propriedades sobrepostas à T.I Apiaká do Pontal e Isolados

Entre as propriedades existe, inclusive, uma que já teve o seu cadastro validado pela
SEMA. Trata-se de uma propriedade vizinha à terra indígena, localizada na porção sul
do território. Sua área total é de aproximadamente 2.600 hectares, sendo apenas uma
pequena parte deles, 11 hectares, sobrepostos à terra indígena.

Mapa 7: Imóveis rurais cadastrados no SimcarI e no Sigef sobrepostos à TI Apiaká do Pontal
e Isolados

76

Com base nos dados obtidos junto ao Sigef, foi possível identificar a existência de
12 imóveis cadastrados em sobreposição à Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados (Mapa 7). Juntos, eles totalizam uma área de aproximadamente 37 mil hectares.
É importante destacar que todos os 12 imóveis submeteram sua certificação no final
de abril de 2020, ou seja, após a apresentação do Projeto de Lei Complementar n°
17/2020 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e da publicação da Instrução Nor-
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mativa/Funai n° 9, de 16 de abril de 2020 74. Onze desses imóveis tiveram sua certificação confirmada após o dia 08 de junho, data da decisão em 1° instância da Justiça Federal do Mato Grosso, que suspendeu os efeitos da IN 09/2020 da Funai nesse estado.
Quadro 1: principais mudanças propostas pela IN/Funai n° 09 e pelo PLC n° 17/2020

A principal mudança proposta pela
Instrução Normativa/Funai n° 9

A s mudanças propostas pelo
P rojeto de L ei C omplementar
n °17/2020

• Modifica os critérios para emissão da
Declaração de Reconhecimento de Limites*, passando a desconsiderar por completo Terras Indígenas delimitadas,
Terras Indígenas declaradas e Terras
Indígenas demarcadas fisicamente,
além das Terras Indígenas interditadas, com restrições de uso e ingresso
de terceiros, para a proteção de povos
indígenas em isolamento voluntário,
no momento de emitir essa declaração.

• Modifica os procedimentos de análise
e validação do Cadastro Ambiental Rural
em Mato Grosso, eliminando possíveis
detecções de sobreposição com as
Terras Indígenas em estudo, delimitada e declaradas e passando a somente
considerar as Terras Indígenas homologadas, acompanhando a Instrução
Normativa 9/2020 da Funai;

*A Declaração de Reconhecimento de Limites se destina a fornecer, aos proprietários de imóveis rurais, a mera certificação
de que foram respeitados os limites com
os imóveis confinantes de propriedade da
União e de posse permanente destinados a indígenas.

• Modifica o conceito de perímetro urbano
para passar a incluir as áreas de zona de
expansão urbana, desobrigando a inscrição
do imóvel no CAR e o registro da área de
Reserva Legal;

• Cria a possibilidade de justificativa
para aceite de sobreposição do CAR
sobre Terras Indígenas homologadas;

• Implementa a Licença Ambiental por
Adesão e Compromisso (LAC) e a Licença
Ambiental Simplificada (LAS)

Considerando a base do Sicar, existem atualmente 82 imóveis rurais cadastrados
em sobreposição à TI Apiaká do Pontal e Isolados, somando uma área total de
aproximadamente 301 mil hectares.
Esses dados colocam essa terra indígena, segundo recente reportagem 75, como a que
tem a maior sobreposição em área do país. Apenas um desses imóveis possui, sozinho,
uma área de aproximadamente 100 mil hectares (Mapa 8).

74 Instrução Normativa/Funai nº 9, de 16 de abril de 2020. Disciplina o requerimento, análise e emissão da Declaração
de Reconhecimento de Limites em relação a imóveis privados. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/
instrucao-normativa-n-9-de-16-de-abril-de-2020-253343033> Acesso em: 02/11/2020.

Mapa 8: Imóveis rurais cadastrados no Simcar, no Sigef e no Sicar sobrepostos à TI Apiaká do
Pontal e Isolados

75 Disponível em: <https://deolhonosruralistas.com.br/2020/10/27/terras-em-297-areas-indigenas-estao-cadastradasem-nome-de-milhares-de-fazendeiros/> Acesso em: 03/11/2020.
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Se levarmos em consideração os imóveis rurais cadastrados nas três bases citadas
anteriormente, Simcar/MT, Sicar e Sigef, teremos o assustador número de aproximadamente 361 mil hectares de imóveis rurais sobrepostos à Terra Indígena
Apiaká do Pontal e Isolados, equivalente a 37% da área indígena.
Como citado anteriormente, a terra indígena ainda não tem concluído o seu processo
de regularização fundiária e, atualmente, encontra-se delimitada. Todas essas sobreposições devem atrasar ainda mais a homologação da área, pois elas podem ser utilizadas
para contestação, por parte do poder público ou de interessados na área, o que dificulta mais o reconhecimento.

Desmatamento
A floresta amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até o início da era
“moderna” do desmatamento, com a inauguração da rodovia Transamazônica, em 1970.
Os índices de desmatamento na Amazônia vêm aumentando desde 1991 com o processo de desmatamento num ritmo variável, mas rápido. Embora a floresta amazônica seja
desmatada por inúmeras razões, a criação de gado ainda é a causa predominante. O
comércio da carne bovina é apenas uma das fontes de renda que faz com que o desmatamento seja lucrativo. A degradação da floresta resulta do corte seletivo, dos incêndios (facilitados pelo corte seletivo) e dos efeitos da fragmentação e da formação de
borda. A degradação contribui para a perda da floresta. Os impactos do desmatamento
incluem a perda de biodiversidade, a redução da ciclagem da água (e da precipitação)
e contribuições para o aquecimento global (Fearnside, 2005).
Sobre a evolução do desmatamento, a partir dos números acumulados de 1988 a 2018,
é possível observar que, até 2007, houve um incremento de áreas desmatadas, quase
que totalmente, na região que faz a fronteira sul e sudeste da terra indígena. A partir
daí, nos dez anos seguintes, as áreas de desmatamento ficaram menores e adjacentes às
áreas já existentes, provavelmente sendo utilizadas para promover a expansão de áreas
de garimpo e das pastagens de fazendas que criam gado, existentes na região.
Em 2019, Mato Grosso foi o segundo estado com maior índice de desmatamento na
Amazônia brasileira, alcançando um total de 2.560 km 2 de área desmatada. O Projeto
Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (Prodes) revelou que
foram derrubados cerca de 1.490 km 2 de florestas na região. 76.
Mapa 9: Desmatamento acumulado na TI Apiaká do Pontal e Isolados

76 Disponível em: http://amazonia.org.br/2020/05/ao-alterar-demarcacao-funai-infla-violencia-e-risco-de-queimadasnas-terras-indigenas-do-mato-grosso/ Acesso em: 15 de junho de 2020.
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Empreendimentos

hidrelétricos

Grandes obras de infraestrutura na Amazônia vêm impactando fortemente as populações tradicionais da região. Um exemplo disso é a construção de diversas barragens
para usinas hidrelétricas, fontes de energia de impacto relevante em termos de perda
de biodiversidade, qualidade da água e emissão de gases de efeito estufa. Tais efeitos
geram severos impactos econômicos e sociais às comunidades que dependem dos rios
para sua sobrevivência e soberania (CSF, 2018).
Em levantamento realizado em 2020 77, pela OPAN, foram mapeados 146 empreendimentos hidrelétricos na sub-bacia do Juruena, entre as Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGHs), que têm até 5MW de potência; as Pequenas Centrais Hidrelétricas
(PCHs), com potência superior a 5 MW até 30MW e as Usinas Hidrelétricas (UHE)
propriamente ditas, que são maiores do que 30MW.

Percentual de empreendimentos por etapa (2020)
6 (4,11%)
Etapa
Planejamento
37 (25,34%)
Operação
103 (70,55%)

Construção

Figura 12: Fases dos empreendimentos identificados na sub-bacia do Juruena (Fonte: OPAN, 2020)

Conforme pode ser visto na figura 12, esse mesmo estudo observou que a maior parte dos aproveitamentos inventariados estão na fase de planejamento, sendo reduzida a
quantidade daqueles que já estão em operação78. Foram identificados 49 CGHs (34%), 72
PCHs (49%) e 25 UHEs (17%). Entre os empreendimentos em operação, observou-se que
10 deles se concentram no rio Juruena, três no rio do Sangue e dois no ribeirão buritizal.
Mapa 10: Focos de calor na TI Apiaká do Pontal e Isolados em 2019

Quando se analisam os focos de calor registrados no entorno da TI Apiaká do Pontal
e Isolados nesse ano (Mapa 10) vemos que o desmatamento segue acompanhando a
dinâmica observada nas décadas anteriores, ou seja, a maior concentração verificada
na região da fronteira sul da terra indígena, onde existem fazendas de criação de gado
e garimpos ilegais.
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77 Acompanhamento de empreendimentos de infraestrutura energética na bacia do Juruena – 2020. Operação
Amazônia Nativa (OPAN), 2020.
78 Para a finalidade do citado estudo, a Etapa de Planejamento considerou a aprovação dos estudos de inventário pela
Aneel, envolvendo as fases posteriores como o Registro Ativo e o Aceite do Projeto Básico de uma determinada empresa e,
inclusive, a emissão do DRDH e a da outorga. Ela inclui, ainda, a fase inicial do licenciamento ambiental, quando se pleiteia a
Licença Prévia. Já a Etapa de Construção referiu-se ao momento em que o empreendedor sob a posse da outorga, engajase na conquista das Licenças de Instalação e de Operação. E, por último, discriminou-se a Etapa de Operação, a fim de
contemplar aqueles empreendimentos que já estão construídos e ativos na geração e comercialização de energia.
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Quantidade de empreendimentos por tipo em cada rio
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Figura 13: Situação de cada rio a partir dos empreendimentos mapeados na sub-bacia do
Juruena (Fonte: OPAN, 2020)

O rio Juruena também é o que mais tem empreendimentos mapeados para o seu leito,
20 no total, seguido pelo rio Buriti (15 empreendimentos) e os rios do Sangue e Sauê-Uiná, cada um com 9 empreendimentos mapeados (Figura 13).
Dentre os empreendimentos planejados para o rio Juruena, estão dois empreendimentos que, se construídos, impactariam diretamente a terra indígena Apiaká do Pontal e
Isolados e, consequentemente, a área sobreposta. São os empreendimentos, UHE JRN
-117a (São Simão Alto) e a UHE JRN – 234b (Salto Augusto Baixo).
Os empreendimentos São Simão Alto, com produção estimada em 3.509 MW, e Salto
Augusto Baixo, com produção prevista em 1.461 MW, têm suas localizações previstas
para os limites da terra indígena (Mapa 11).
Mapa 11: Hidrelétricas no entorno da TI Apiaká do Pontal e Isolados
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Ainda sobre esses dois empreendimentos, em recente consulta à página da Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), na seção de consulta processual 79, foi possível observar que, em face do não cumprimento, por parte da Empresa Brasileira de Pesquisa
Energética (EPE), dos prazos para entrega dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) desses empreendimentos, os registros ativos para o desenvolvimento
desses estudos 80 foram revogados.
Assim, esses dois empreendimentos voltaram para condição de Eixo Disponível. Isso pode ser confirmado observando o Relatório de Acompanhamento de Estudos
e Projetos de Usinas Hidrelétricas 81, documento que traz detalhes sobre o aproveitamento hidrelétrico para trechos inventariados e a sua situação de tramitação dentro
da Aneel.
Além dessas duas UHEs, ainda existem alguns empreendimentos previstos que poderão impactar a terra indígena Apiaká do Pontal e Isolados, conforme pode ser visto
no mapa 10. são eles, a UHE Chacorão e a UHE JRN-277 (Escondido), principalmente.
Segundo relatório de acompanhamento da Aneel, ambas estão na condição de eixo
disponível.
Sobre a UHE Chacorão (3.336 MW), a Empresa de Pesquisa Energética já teve o
registro ativo para desenvolvimento do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica
(EVTE) desse empreendimento (concedido pela Aneel em 2010), mas, por estar localizado em área de interferência de unidade de conservação (Parque Nacional do Juruena) e na Terra Indígena Munduruku, não foram realizados os estudos por desistência
da EPE 82. Dessa forma, esse processo foi encerrado pela Aneel, através de termo de
arquivamento 83.

Mineração
A mineração é uma atividade econômica que visa descobrir, avaliar e extrair os recursos minerais da crosta terrestre, sendo consideradas suas etapas: a pesquisa e a lavra,
incluindo nesta última o beneficiamento. Sua importância está no fato de alguns dos
recursos minerais serem considerados necessários para o desenvolvimento de nossa
sociedade moderna. Estão presentes no cotidiano de toda sociedade, nas construções,
nos fertilizantes, nas estruturas e cores de equipamentos e utensílios, nos meios de
transporte e de comunicação, no papel etc. (CAVALCANTI, 1996).
A legislação atual proíbe a exploração mineral em terras indígenas sem expressa autorização do Congresso Nacional e em Unidades de Conservação de Proteção Integral,
Reservas Extrativistas ou Reservas Privadas do Patrimônio Natural. Segundo a Agência
Nacional de Mineração (ANM), o bloqueio de pedidos de pesquisa ou mesmo de lavra
já concedidos em Terras Indígenas e UCs é automático em seu banco de dados.
Porém, um recente estudo realizado pela WWF-Brasil 84 identificou que esse bloqueio
alcança 24% dos títulos nas unidades de conservação de proteção integral federais,
46%, nas estaduais e 76% dos títulos nas terras indígenas. Ainda mais grave, existem
requerimentos e até autorizações de pesquisa e concessões de lavra ainda ativos no
banco de dados do órgão.
Segundo dados publicados em reportagem 85 realizada pela agência A Pública, e publicada
em fevereiro de 2020, houve um aumento significativo de processos de pesquisa mineral
em terras indígenas em 2019, revertendo uma tendência de queda dos últimos anos. O
levantamento feito com base nos dados da Funai e da agência Nacional de Mineração
(ANM), indicam que esses processos de exploração minerária em terras indígenas na
Amazônia cresceram 91% em 2019. Desde 2013, eles vinham caindo ano após ano.
Segundo a Portaria Interministerial nº 6086, quando a atividade ou o empreendimento
submetido ao licenciamento ambiental localizar-se em terra indígena ou apresentar
elementos que possam ocasionar impacto socioambiental direto na terra indígena,
devem ser respeitados certos limites, dependendo da localização (se está na Amazônia
Legal ou não) e da tipologia do empreendimento.

79

Disponível em: <https://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/pesquisa.asp> Acesso em: 02 de junho de 2020.

80 Os Registros Ativos para desenvolvimento dos EVTE foram conferidos à EPE, por meio dos Despachos n° 3.461
e 3.554, com prazos para apresentação até as datas de 28 de julho de 2014 e de 6 de agosto de 2014, prazos
posteriormente prorrogados para 12 de julho de 2017.
81

Disponível em: <https://www.aneel.gov.br/outorgas/geracao> Aceso em: 22 de junho de 2020.

82

Ofício n° 612/EPE/2012.

83 Termo de Arquivamento SGH/ANEEL, de 21 de agosto de 2012.
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Considerando o anexo I dessa portaria interministerial, foi montada uma tabela com todos
os processos minerários, registrados na ANM, localizados dentro de um buffer de 10 km a
partir dos limites da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, para os anos de 2018 e 2020.
Os polígonos desses processos também podem ser vistos nos mapas 11 e 12, logo a seguir.
84 Mineração na Amazônia Legal e Áreas Protegidas – Situação dos Direitos Minerários e Sobreposições. WWF-Brasil,
Relatório 2018. 76p.
85 Disponível em: <https://apublica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/> Acesso
em: 25 de junho de 2020.
86 Portaria Interministerial (PI) nº 060, de 24 de março de 2015. Disciplina a atuação dos órgãos e entidades da
administração pública federal em processos de licenciamento ambiental de competência do IBAMA.
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sustada. Seus requerimentos não são indeferidos, mas também não tramitam, ficam parados. Segundo ele, há casos de títulos concedidos antes da homologação de terras indígenas
ou antes da Constituição de 1988. Provavelmente, esse pode ser um desses casos.
Considerando os dados mais atuais, de 2020, observamos que o minério de cobre é a
substância que aparece em 55% dos processos identificados no entorno da terra indígena, seguido pelo minério de ouro e pelo ouro (Figura 14).

4%
minério de ouro

41%

minério de cobre
55%

ouro

Mapas 12 e 13: Processos minerários no entorno da TI Apiaká do Pontal e Isolados em 2018 e 2020

Foram encontrados 19 processos em 2018 e 27 em 2020, o que revela um aumento
de 42% no número de processos. Outro dado relevante e que mostra o andamento de
sua tramitação junto à ANM, é com relação as fases desses processos: em 2018, foram
observados 11 Requerimentos de Pesquisa e apenas quatro Autorizações de Pesquisa.
Em 2020, já não existia mais nenhum processo na fase de Requerimento de Pesquisa,
pois todos já haviam passado para fase seguinte, de Autorização de Pesquisa.
Outro aspecto que chama a atenção e pode ser observado no mapa é o aparecimento
de um processo, na base de dados em 2020, cuja área se sobrepõe à terra indígena. Ele
está em nome da empresa Rio Doce Geologia e Mineração (Docegeo), que foi incorporada pela Companhia Vale do Rio Doce em 2003 87.

Figura 14: Substâncias encontradas nos processos minerários do no entorno da TI Apiaká do
Pontal e Isolados em 2020

É importante ressaltar que todos esses processos que pretendem explorar o minério
de cobre estão em nome da Anglo American Níquel do Brasil, uma das subsidiárias da
gigante da mineração mundial, a Anglo American, sediada em Londres. O grupo Anglo
enfrenta ações na Justiça relacionadas a infrações ambientais no Brasil.

Esse processo está na fase de Disponibilidade, ou seja, é um processo que, por algum
motivo, foi desonerado ou desvinculado de um direito minerário anterior, nos regimes de
autorização de pesquisa, concessão de lavra e permissão de lavra garimpeira. Assim, passou
a ficar disponível para novos interessados em realizar a atividade mineral naquele local.
Conforme explicação do sócio fundador do Instituto SocioAmbiental (ISA), publicada em
reportagem88, quando algum processo incide em terra indígena, ele tem sua tramitação
87 Disponível em: <http://www.vale.com/brasil/pt/investors/information-market/press-releases/paginas/cvrd-incorporadocegeo-mss-aluvale-e-mvc.aspx> Acesso em: 25 de junho de 2020.
88 Disponível em: https://apublica.org/2020/02/a-mineracao-em-terra-indigena-com-nome-sobrenome-e-cnpj/ Acesso
em: 25 de junho de 2020.
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Garimpo
O manual de atuação do MPF 89, que traz marcos jurídicos e questões controvérsias sobre mineração ilegal de ouro na Amazônia, diz que esse tipo de extração mineral está
presente em praticamente todos os estados da Amazônia Legal. Porém, atualmente, o
garimpeiro não utiliza mais os equipamentos que utilizava antigamente. A extração de
ouro na Amazônia faz-se, com maquinário pesado, de alto custo financeiro, que deixa
significativo impacto ambiental e social nas regiões onde são realizadas tais práticas
ilegais.
Segundo dados da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada
(RAISG), existem quatro pontos de garimpo próximos a área sobreposta entre o Parque Nacional do Juruena e a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. Além disso,
identificam-se várias balsas de garimpo ao longo do rio Teles Pires (Mapa 14).
Os pontos vistos no mapa são dos garimpos Juruena, Novo Astro (ao Sul) e Mureru
(a sudoeste). Um dos pontos é nomeado apenas como clareira na base de dados da
RAISG. Em todos esses garimpos, incluindo as balsas ao longo do rio Teles Pires, a
substância procurada é ouro.
Possivelmente, um desses garimpos foi alvo de uma operação de fiscalização realizada
recentemente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), Instituto de
Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea) e policiais militares do Batalhão
de Operações Especiais (BOPE). Segundo notícia publicada na página da SEMA/MT 90, a
ação fiscalizatória destruiu um garimpo ilegal próximo ao Parque Nacional do Juruena,
no entorno do antigo “Garimpo do Juruena”.

Mapa 14: Localização dos pontos de garimpo no entorno da área sobreposta
89 Mineração ilegal de ouro na Amazônia: marcos jurídicos e questões controversas – Brasília: MPF, 2020. 259 p. –
(Série manuais de atuação ; v. 7)
90 Disponível em: http://www.mt.gov.br/-/14653185-fiscalizacao-destroi-garimpo-ilegal-no-juruena Acesso em: 28 de
junho de 2020.
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Pesca Predatória
O artigo 25 da lei que estabelece a política da pesca do estado de Mato Grosso 91 estabelece uma série de locais, apetrechos e técnicas proibidas e consideradas quando
utilizadas para extração de recursos pesqueiros, como pesca predatória. Entre elas
estão a utilização de redes de qualquer natureza, de espinhel, de ceva fixa permanente,
nas épocas e lugares interditados pelos órgãos competentes.
As atividades de pesca ilegal no rio Matrinxã são flagradas constantemente pelos
Apiaká. Em praticamente todas as vezes que sobem esse rio para realização de atividades como monitoramento do território, pescarias, coletas ou caçadas, eles constatam
a utilização de algum apetrecho proibido, como espinhel ou rede, ou, até mesmo, são
surpreendidos por um acampamento de pescadores em atividade irregular.
Em 2019, nossa equipe constatou esta situação quando subimos com os Apiaká o
rio Matrinxã, a fim de realizar um monitoramento dos limites sul da terra indígena e
chegar até a foz do Igarapé das Cobras. Após aproximadamente duas horas e meia de
subida, flagramos um acampamento (Fotos 8 e 9) de no mínimo cinco pescadores, pois
tinham cinco barracas armadas no local, e poderiam estar ali há mais dias.

Fotos 10 e 11: Veículo utilizado para chegar ao local e caixas de isopor cheias de pescado capturado de forma ilegal pelos invasores (Fotos: Adriano Gambarini/OPAN)

Naquele mesmo dia do flagrante, havia uma equipe do ICMBio nas proximidades do
local. Portanto, o pescado e todas as outras coisas apreendidas foram encaminhadas
pelos indígenas à equipe de fiscalização, que iria realizar os procedimentos administrativos (apreensão de petrechos, equipamentos, lavrar autos de infração e aplicação
de multas) com relação aos invasores, já que se tratava de prática de pesca ilegal em
unidade de conservação.

Fotos 8 e 9: Chegada no local do flagrante e acampamento de pesca ilegal (Fotos: Adriano
Gambarini/OPAN)

Não foi encontrada nenhuma pessoa no local. Assim, o grupo se dividiu e uma parte
subiu um pouco mais o rio, mas não conseguiram encontrar nenhum invasor nas proximidades. No acampamento foram vistos diversos materiais de pesca, três caminhonetes, além das barracas armadas, utensílios de cozinha etc.
Também foram encontradas duas caixas de isopor (Fotos 10 e 11) com aproximadamente 200 quilos de peixes (Pintado, Matrinxã, Corvina etc.) e mais quatro jacarés que
estavam nos fundos das caixas. Isso evidenciava que os invasores estavam preparados
para levar uma quantidade grande de peixes e do que mais pudessem carregar.
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Lei n°9.096, de 16 de janeiro de 2009. Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=133482
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Mapa 15: Localização do acampamento de pesca ilegal no rio Matrinxã

O local utilizado para o acampamento fica na margem oposta do rio Matrinxã à terra
indígena, mas encontra-se dentro dos limites do Parque Nacional do Juruena (Mapa 15).
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Ele pode ser facilmente acessado através de uma estrada, conhecida como “Estrada Adeus
Mamãe”, pois fica numa altura do rio próxima a uma corredeira que tem o mesmo nome.

Considerações Finais

Em nova subida pelo rio Matrinxã, os Apiaká encontraram diversos espinheis armados de
uma margem a outra do rio, novamente nas imediações dessa mesma região onde flagramos o acampamento ano passado. Assim, podemos concluir que esse local é um ponto
crítico de invasões tanto à terra indígena, quanto à área da unidade de conservação.

Este texto não tem a pretensão de findar a discussão em relação a territorialização 92 do
povo Apiaká, tampouco trazer uma solução definitiva para o desafio da gestão conjunta
da região sobreposta. Propõe-se a levantar apontamentos e reflexões realizados a partir
de alguns anos de atuação indigenista junto ao povo Apiaká, em seu processo de retorno
e redescoberta do seu território tradicional e na sua interlocução com o ICMBio.
Assim, para essas reflexões, partiu-se de um entendimento, previsto no ordenamento
jurídico brasileiro, de que o Indigenato 93 é o direito originário que os indígenas têm
sobre seus territórios tradicionais. Direito que precede, inclusive, a própria criação do
Estado brasileiro.
Assim, “A
criar uma
marcação
terras é a
mento foi

demarcação das terras indígenas tem única e exclusivamente a função de
delimitação espacial da titularidade indígena e de opô-la a terceiros. A denão é constitutiva. Aquilo que constitui o direito indígena sobre as suas
própria presença indígena e a vinculação dos índios à terra, cujo reconheciefetuado pela Constituição brasileira.” (Antunes 1996: 113)

Os territórios tradicionais dos povos indígenas são, sob suas perspectivas, locais de
vínculo espiritual, cultural, cosmológico, histórico e identitário para esses povos. Tal
ligação do povo Apiaká com a região conhecida como “Pontal do Mato Grosso”, foi
registrada por diversos etnólogos e exploradores ao longo da história e foi detalhadamente apresentada pelo Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação
(RCID) da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados.
Soma-se a existência de uma referência da presença de povos indígenas isolados e
de recente contato nessa Terra Indígena, que, apesar de ainda não estar confirmada,
o enorme volume de vestígios encontrados durante as expedições para pesquisar sua
presença permite aos especialistas no tema afirmarem ser incontestável a presença de
índios isolados na região.
Contudo, apesar de já transcorridos 20 anos da primeira reinvindicação territorial do
povo Apiaká, e quase 10 anos da aprovação e publicação dos resultados do relatório
de identificação e delimitação, a Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados ainda encontra-se oficialmente como “Delimitada” no seu processo de regularização fundiária.

92 Segundo Oliveira (1998), territorialização é definida como um processo de reorganização social que implica:
1) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora;
2) a constituição de mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do controle social sobre os recursos
ambientais; 4) a reelaboração da cultura e da relação com o passado.
93 Indigenato é um instituto jurídico por meio do qual se reconhece aos índios o direito originário sobre as terras
que ocupam. Isto significa assumir que os povos indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra, que este
direito não prescreve e que, ao ser formalmente reconhecido, prevalece sobre todos os atos e títulos emitidos ou
chancelados pelo Estado que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dessas terras. (Barbosa 2001: 87)
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Durante esse processo, em 2006, foi criada uma unidade de conservação de proteção
integral, o Parque Nacional do Juruena, que possui uma parte de sua área sobreposta
à Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados. Desde então, considerando a ocupação
histórica do povo Apiaká e a íntima relação desses com o seu território tradicional,
o desafio é realizar a harmonização dos direitos constitucionais desse povo indígena
com a proteção do meio ambiente e conservação da diversidade biológica.

Paralelo a todas essas ações e extremamente essencial é o reconhecimento do Estado
brasileiro à posse permanente dos Apiaká sobre o seu território de ocupação tradicional o quanto antes. Tendo ele, no passado, contribuído para desestruturação desse
povo, o Estado brasileiro, tem a chance de minimizar uma dívida histórica que tem com
os Apiaká por meio da regularização e da proteção da Terra Indígena Apiaká do Pontal
e Isolados.

A gestão compartilhada desse território tem sido vista como um bom mecanismo para
o alcance desse objetivo. Nos últimos anos é possível observar que as políticas públicas, tanto indigenistas, quanto ambientais, têm indicado possibilidades de construção
de planos de administração conjunta para essas áreas sobrepostas.
A partir de 2017, o povo Apiaká tem participado intensamente das ações de gestão do
Parque Nacional do Juruena, construídas no âmbito do conselho gestor dessa unidade
de conservação. Assim como recomendado pela PNGATI e pelo próprio MPF, instituições como Funai, Ibama e ICMBio, a sociedade civil, e os indígenas estão empenhados
na construção de planos de gestão compartilhada para a região em sobreposição.
O essencial, nesse momento, é mapear informações a respeito dos usos tradicionais
que os Apiaká fazem do seu território (Etnomapeamento e Etnozoneamento), para
que, posteriormente, elas possam ser consideradas na atualização do plano de manejo da unidade de conservação e, assim, possam contribuir com os acordos de gestão
compartilhada que serão firmados entre os indígenas e o ICMBio.
Com relação ao patrimônio cultural, é evidente o grande potencial arqueológico da região,
pois são encontrados diversos registros históricos de ocupação pretérita nessa área, além
da identificação de inúmeras narrativas da ocupação do território pelo povo Apiaká, destacando-se a calha do rio São Tomé e do rio Juruena. Mostra-se, assim, a necessidade de
mapeamento e registro das informações relacionadas a esse patrimônio cultural. Também
é extremamente necessário que haja uma política de preservação dos bens culturais já
mapeados e reconhecidos pelo Estado brasileiro existentes na terra indígena.
Viabilizar a geração de renda para o povo Apiaká, baseada em práticas tradicionais
e sustentáveis, com ações executadas a partir de planejamentos responsáveis e com
ampla participação e autonomia das organizações representativas do povo Apiaká, é
outro excelente caminho para fortalecer a gestão compartilhada dos recursos naturais
existentes na área sobreposta.
Além disso, levando em consideração o desmonte dos órgãos responsáveis pela implementação das políticas indigenista e de proteção e preservação ambiental, também é
muito importante que sejam criadas, conjuntamente, estratégias de proteção e monitoramento desse território, pois as ameaças estão cada vez mais presentes e próximas
dessas áreas protegidas.
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