
EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) MINISTRO (A) DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N.º 709

CONECTAS DIREITOS HUMANOS e  INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA), já qualificados nos autos

em epígrafe e admitidos à lide como amici curiae, vêm, por seus advogados (as), apresentar:

M  E  M  O  R  I  A  I  S

nos  autos  da  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental  nº  709,  pelos  fatos  e

fundamentos expostos a seguir.

I - BREVE RESUMO DOS FATOS E ATOS PROCESSUAIS:

1. A presente Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), tem como

objetivo  a  adoção  de  providências  voltadas  ao  equacionamento  de  graves  lesões  a  preceitos

fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), relacionadas às falhas e

omissões  no  combate  à  epidemia  do  novo  coronavírus  entre  os  povos  indígenas  brasileiros.  As

medidas cautelares foram deferidas, em parte, pelo Exmo. Sr. Ministro Relator Lúis Roberto

Barroso e o referendo de tais medidas está pautado para a 21ª Sessão Extraordinária, que será

realizada no dia 03 de agosto de 2020. 

2. Eis, em síntese, os principais fatos e atos processuais.
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II – INFORMAÇÕES SOBRE O MÉRITO DA ADPF:

3. De acordo com os fundamentos extraídos da decisão do Exmo. Sr. Ministro Relator

“toda  e  qualquer  decisão  que  envolva  povos  indígenas  deve  assegurar  também  um  diálogo

intercultural.”. Nessa vereda, o relator propõe “atuar como um facilitador de decisões e de medidas

que idealmente devem envolver diálogos com o Poder Público e com os povos indígenas”. 

4. O diálogo intercultural proposto pelo Exmo. Sr. Ministro Relator configura

arrojado  e  importante  passo  para  o  aprimoramento  do  sistema  de  justiça  brasileiro  e  a

efetividade  dos  direitos  humanos  dos  povos  indígenas.  Catherine  Walsh1,  explica  que  “a

interculturalidade funda-se na necessidade de construir relações  entre  grupos, como também  entre

práticas, lógicas e conhecimentos diferentes, com o intuito de confrontar e transformar as relações de

poder  (incluindo  as  estruturas  e  instituições  da  sociedade)  que  têm  naturalizado  as  assimetrias

sociais”2. 

5. É  estreme  de  dúvidas  que  o  diálogo  intercultural  compatibiliza  a  garantia

constitucional aos “usos, costumes e tradições”, previsto no artigo 231, caput  e § 1º da Constituição

da  República  Federativa  do  Brasil  (CRFB)  e  o  direito  previsto,  por  exemplo,  no  artigo  5º  da

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que estabelece: “Os povos

indígenas  têm  direito  de  conservar  e  reforçar  suas  próprias  instituições  políticas,  jurídicas,

econômicas, sociais e culturais, mantendo o seu direito a participar plenamente, se assim desejarem,

na vida política, econômica, social e cultural dos Estados.”. Como decorrência da efetividade dos

dispositivos citados, a  participação qualificada dos povos indígenas e o  diálogo intercultural nos

espaços de discussão e concerto estabelecidos nas cautelares deferidas na presente ADPF (Sala de

situação e  Plano de Enfrentamento e Monitoramento da Covid-19 para os Povos  Indígenas),  são

fundamentais para que o Estado possa atuar propositivamente no combate a pandemia provocada pela

Covid-19 e, assim, minorar os danos da doença entre os povos indígenas. 

6.  Nesse sentido,  é salutar a manutenção,  pelo Plenário  do Egrégio Supremo

Tribunal Federal, das medidas cautelares deferidas pelo eminente Minstro Relator. 

1 Catherine Walsh é professora e diretora do doutorado em Estudos Culturais da América Latina na Universidade Andina
Simón Bolívar, no Equador.
2 Walsh,  Catherine. Interculturalidad,  Reformas  Constitucionales  y  Pluralismo  Jurídico.  BOLETIN  ICCI-RIMAI.
Publicación mensual  del  Instituto Científico de Culturas  Indígenas,  Quito,  ano 4,  n.  36, mar.  2002.  Disponível  em:
<http://icci.nativeweb.org/boletin/36/walsh.html>. Acesso em: 30.07.2020.  
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7. Contudo,  é  preciso  escalonar  e  deferir  medidas  que  ainda  não  foram

analisadas,  como a extrusão de invasores  de  sete Terras Indígenas (TIs)  em estado crítico:

Karipuna, Uru-Euw-Au-Au, Yanomami, Kayapó, Munduruku, Araribóia e Trincheira Bacajá.

Com o desiderato  de  trazer  elementos  que  demonstram a  gravidade  dessas  invasões,  o  Instituto

Socioambiental produziu  o  “Relatório  Técnico  Sobre  o  Risco  Iminente  de  Contaminação  de

Populações Indígenas pelo Novo Coronavírus em Razão da Ação de Invasores Ilegais” (Doc. 1 –

Relatório Técnico ISA), o qual subsidiou o pedido dos Arguentes para a retirada de invasores das

citadas TIs.

8. As 7 TIs analisadas no Relatório do ISA, estão no ranking das 14 mais desmatadas

em  2019.  Juntas  sofreram  85%  do  total  desmatado  e  continuam  sob  forte  pressão  em  2020,

considerando: i) os dados do desmatamento do  Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo

Real (DETER)3 nos primeiros meses do ano; ii) a presença de indígenas isolados; iii) informações de

fiscalização; iv) dados sobre o aumento da violência contra indígenas; e v) informações de atores

locais.

9. A perspectiva da Covid-19 entrar em comunidades indígenas representa um cenário

devastador, ainda mais grave do que os impactos já enfrentados pelo restante da população. Devido à

alta  transmissibilidade  da  doença,  uma  grande  porcentagem  da  população  indígena  pode  ser

impactada. Cumpre acentuar, neste ponto, que o contato de invasores e sua proximidade com povos

que vivem em isolamento  voluntário,  por exemplo,  pode custar  a sobrevivência  física  e cultural

desses  grupos,  que  não  possuem  memória  imunológica  contra  a  Covid-19.  Por  isso,  falar  em

genocídio não é exagero. Se trata de reconhecer riscos e agir preventivamente para evitá-los, sob

pena de graves consequências a esses povos, bem como atrair a responsabilidade internacional do

Estado Brasileiro.

10. Demais disso, grande parte da população indígena se encontra em vulnerabilidade

social,  vivendo em regiões  remotas,  onde não há  acesso à  assistência  médica  e  logística  para  o

transporte  de  enfermos.  Além  da  mortalidade  populacional,  a  diminuição  da  integridade

socioeconômica e ambiental das terras indígenas (ocasionada pelas invasões e pelo desmatamento)

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

políticas  públicas  de saúde e  proteção territorial.  A extrusão de invasores  é  medida  eficaz  para

conter conflitos e reduzir riscos.

3 O DETER tem a finalidade de apoiar as atividades de fiscalização dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (Sisnama). Os dados do DETER indicam onde os desmatamentos estão ocorrendo, sua intensidade e classifica 
suas causas.
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11. Releva  notar,  ainda,  que  não  há  que  se  falar  em qualquer  legalidade  das

atividades praticadas por não-índios no interior das sete Terras Indígenas em que se pleiteia a

extrusão de invasores. São terras que foram homologadas e regularizadas, ou seja, são áreas

onde o  Poder Público já procedeu à análise sobre a possível legalidade de ocupações de não-

indígenas,  bem  como  realizou  o  pagamento  de  indenização  por  benfeitorias  de  boa-fé

porventura cabíveis.  Portanto,  os invasores atuais reconhecidamente não possuem qualquer

direito, tendo precluído qualquer dúvida sobre isso.

12. Nestas terras, a presença de invasores representa risco concreto de contaminação de

comunidades  que  vivem  geograficamente  isoladas.  Como  exemplo  concreto,  recentemente  a

Comunidade  Indígena  Waikás,  da  Terra  Indígena  Yanomami  (TIY),  enviou  carta  ao  então

coordenador Interino do Distrito Sanitário Especial  Yanomami (DSEI-Y) em que denuncia:  “Tem

muita gente em Waikás adoecendo e os sintomas são parecidos com os da Covid-19: febre, tosse,

dores de cabeça, garganta e corpo, fraqueza e problemas respiratórios”. A Comunidade informa que

“Os garimpeiros têm ido direto em nossa comunidade para buscar atendimento no posto de saúde

de Waikás ou tentar comprar alimentos, como banana e farinha. Nós já falamos para eles que eles

não têm permissão para entrar na nossa comunidade, mas não adianta, eles não respeitam . Em 18

de junho, teve um garimpeiro que foi ao posto e apresentava sintomas de Covid-19 - ele recebeu

atendimento. Como vai ficar a nossa saúde com esses não indígenas que buscam atendimento no

nosso posto e que podem espalhar mais doença entre nós? Precisamos de ajuda!” (Doc. 2 - Carta da

Comunidade Waikás).

13. Em  Relatório  produzido  pela  a  Hutukara  Associação  Yanomami,  sobre  a

situação  de  provável  transmissão  comunitária  de  Covid-19  em Waikás  (Doc.  3 –  Relatório

Hutukara), na Terra Indígena Yanomami, a entidade registra que: “desde o dia 12 de maio o

diretor  da Sedumme tem realizado  ligações  semanais  para a  assessoria  do  ISA e informado o

constante fluxo de barcos de garimpeiros pelo rio Uraricoera, com um número de pelo menos 05

embarcações subindo e descendo o rio diariamente, além de helicópteros e aeronaves. O. Ye’Kwana

também  informa  que  o  acesso  de  indivíduos  não  indígenas  que  trabalham  no  garimpo  à

comunidade tem sido praticamente diário, apesar dos moradores terem avisado aos garimpeiros em

diversas ocasiões que eles não possuem permissão de acesso. Nessas visitas, os mesmos buscam

atendimento no posto de saúde, muitos apresentando sintomas de malária, e a compra de alimentos
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como banana e farinha. Em 18 de junho, um garimpeiro apresentando sintomas de Covid-19 recebeu

atendimento no posto.”.

14. Ao  final,  o  Relatório  da  Hutukara  conclui:  “tudo  indica  que  a  comunidade

encontra-se em estágio de transmissão comunitária do vírus Sars-Cov-2 decorrente da relação

de proximidade com o garimpo e o aliciamento dos jovens, situação que vendo sendo denunciada

há  anos  pelas  associações  indígenas  acima  citadas.  Trata-se  de  uma  comunidade  fortemente

impactada pelo garimpo”. Com efeito, ao longo das próximas semanas confirmou-se a contaminação

de dezenas de indivíduos da referida comunidade pelo vírus, atingindo um terço da comunidade. 

15. Situação semelhante é vivida por comunidades de outras regiões da TIY duramente

afetadas  pelo  garimpo,  a  saber,  Apiaú e  Paapiu  Novo,  onde  a  transmissão  comunitária  foi

confirmada pelos  dados oficiais do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Doc. 4  –

Dados Oficiais do DSEI). 

16. Na  primeira  região  (Apiaú),  os  casos  estão  concentrados  na  comunidade  de

Kayanaú, um dos quatro pontos onde se observa aumento considerável da degradação ambiental em

razão da atividade  garimpeira  desde o final  de 2018.  Na segunda (Paapiu  Novo) é  área  onde a

atividade  garimpeira  vem  igualmente  avançando  aproximando-se  perigosamente  do  grupo  de

indígenas  em  isolamento  voluntário  Moxithatëtëma,  para  quem  o  coquetel  de  novas  doenças

(incluindo  o  vírus  Sars-COV-2)  trazidas  pelo  contato  forçado  com  não  indígenas  pode  ser

catastrófico. (Doc. 5 - Boletim Alerta Yanomami).

17. Está   clara,  portanto,  a perigosa correlação entre invasão/garimpo e a

contaminação pela Covid-19.

18. Além de todo o exposto, é de se destacar que a Comissão Interamericana de

Direitos Humanos (CIDH),  em 20 de julho de 2020, deferiu medida cautelar pleiteada pela

Hutukara Associação Yanomami, solicitando ao Brasil que “adote as medidas necessárias para

proteger  os direitos à saúde, à vida e  à integridade pessoal  dos membros dos povos indígenas

Yanomami e  Ye'kwana,  implementando,  de uma perspectiva  culturalmente  apropriada,  medidas

preventivas  contra  a  disseminação  da  COVID-19,  além  de  lhes  fornecer  atendimento  médico

adequado em condições de disponibilidade,  acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acordo

com os parâmetros internacionais aplicáveis” (Doc. 6 – Medida Cautelar CIDH).
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19. No  corpo  da  decisão,  a  CIDH  assinalou  que  é  urgente  a  adoção  de  ações

específicas na Terra Indígena Yanomami, incluso quanto à presença ilegal do garimpo, a fim de

impedir um dano irreparável aos direitos dos povos Yanomami e Ye’kwana, quais sejam à vida,

à saúde e à integridade pessoal:

“47.  A Comissão toma nota da resposta fornecida pelo Estado e observa que, em grande
parte, se referiu a ações gerais para proteger os povos indígenas no Brasil, políticas públicas
e  planos  ou  projetos  de  políticas  ou  ações  a  serem  desenvolvidas.  Sem  prejuízo  de  sua
importância,  nota-se que o Estado não explicou como essas observações se aplicariam de
maneira específica em relação aos possíveis beneficiárias. De fato, não foi evidenciado se as
referidas  ações  seriam  implementadas  em  favor  dos  povos  Yanomami  e  Ye'kwana.  Nota-se
também que parte das informações se refere a medidas relacionadas ao DSEI-Leste Roraima, que
não  seria  o  distrito  designado  para  a  atenção  dos  Yanomami  e  Ye'kwana.  Também  foram
mencionados outros assuntos que não estão diretamente relacionados às fontes de riscos indicados
nesta oportunidade, como operações de combate a ilícitos em outras terras indígenas e medidas de
combate  a  incêndios.  Da  mesma  forma,  o  Estado  não  especificou  se  o  Plano  Nacional  de
Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas, o respectivo
Plano Distrital ou as barreiras sanitárias estariam sendo adequadamente implementados no TIY e,
se aplicável, se têm sido eficazes.”

20. Para  a  Comissão,  o  Brasil  não  demonstrou que  “medidas  adotadas  pelo

próprio Estado tiveram um impacto substantivo na diminuição ou mitigação da situação de

risco, de tal forma que não permita apreciar uma situação que cumpra com o requisito de

gravidade e urgência que precisamente requerem a intervenção internacional para prevenir

danos irreparáveis.”. A decisão reitera o que a Hutukara, os Yanomami e Ye’kwana denunciam: os

povos da TIY estão correndo o risco concreto de um genocídio anunciado.

21. A moldura fática em outras TIs também evidencia os gravíssimos riscos a que estão

submetidos os indígenas, em razão da presença de invasores em suas terras durante a pandemia. De

acordo com reportagem produzida pelo ISA, na  TI Trincheira Bacajá “apenas dois quilômetros

separam a aldeia Kenkro de um foco de invasão na porção sul da Terra Indígena Trincheira Bacajá,

no Pará. Da aldeia, os Xikrin conseguem ouvir o barulho de motosserras e tratores avançando sobre

seu território. O acirramento dos conflitos coloca em risco integridade dos Xikrin e potencializa

avanço do novo coronavírus no território. Em junho, 32 hectares foram desmatados na TI, quase dez

vezes a mais que o detectado no mês passado”. Para a antropóloga Thais Mantovanelli, “além da

perda de biodiversidade em decorrência do desmatamento, o problema, assume um nível de urgência

humanitária e de saúde, devido ao risco de contaminação por Covid-19 nas aldeias”4.

4 ISA. Por: Isabel Harari. Dupla ameaça: Covid-19 e grileiros avançam sobre território dos Xikrin. Publicada em: 31
de jul. 2020. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/dupla-ameaca-covid-19-e-
grileiros-avancam-sobre-territorio-dos-xikrin?utm_source=isa&utm_medium=&utm_campaign=>.  Acesso  em:
31.07.2020.
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22. Já a Terra Indígena Kayapó concentrou, entre maio e junho deste ano, 45% do total

desmatado em TIs na bacia do rio Xingu no período, com 357 hectares desmatados pelo garimpo

ilegal. Ao mesmo tempo em que é a TI com  maior incidência de garimpo, também apresenta o

maior número de casos de contágio e mortes por Covid-19: já são ao menos oito mortes e 1.119

casos confirmados segundo o DSEI Kayapó.

23. Após uma redução no desmatamento, a TI Apyterewa, por seu turno, voltou ao topo

do ranking no último período, com 171 ha de florestas derrubadas, um aumento de 149% em relação

ao  bimestre  anterior.  Ainda  não  há  casos  do  novo  coronavírus  confirmados  no  território  dos

Parakanã. Mas com o aumento das invasões, a situação está periclitante.

24. Diante de tão graves episódios, cobra relevo invocar que, nos conflitos provocados

por invasores ilegais, temos, de um lado, o risco concreto à vida e à sobrevivência física e cultural

dos  indígenas.  Do  outro  lado,  há  invasores  em  atividade  absolutamente  ilícitas  e  ilegais, sem

qualquer possibilidade de convalidação ou regularização. 

25. Entre  os  “lados”  deste  conflito    não  há   ponderação  de  valores  a  ser  feita  :  a

Constituição,  os  Tratados  e  as  Leis  brasileiras  são  tonitruantes  em defender  a  vida,  a  saúde,  a

sobrevivência física e cultural dos indígenas. É a Lei Mais Alta que preceitua: as terras indígenas se

destinam ao seu usufruto exclusivo dos índios, sendo “nulos e extintos, não produzindo efeitos

jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se

refere este artigo,  ou a exploração das riquezas naturais do solo,  dos rios e dos lagos nelas

existentes” (artigo 231, § 6º, da CRFB). 

26. Em adição, o artigo 18,  caput e § 1º, da Lei n.º 6.001/1973 (Estatuto do Índio),

prescreve que: “Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades

indígenas a prática da caça,  pesca ou coleta  de frutos, assim como de atividade agropecuária  ou

extrativa.”.

27. A permanência de invasores nas Terras Indígenas que já foram demarcadas e

plenamente  regularizadas  pelo  estado  brasileiro  afronta  a  legalidade,  a  Constituição  da

República  Federativa  do  Brasil  e  o  Estado  Democrático  de  Direito,  bem  como  retira  dos

indígenas o direito ao isolamento e ao refúgio em um momento de graves consequências sanitárias e

de saúde. Diante da incerteza técnica e científica sobre as medidas adequadas ao enfrentamento de
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uma pandemia  de proporções  inéditas,  não faz qualquer sentido deixar populações  altamente

vulneráveis ao relento de invasores, sem qualquer controle estatal, para que façam dos indígenas o

que bem entenderem. É preciso prevenir, já que para as consequências previstas, não há remédio. 

28. O quadro fático delineado comprova que invasores não fazem  home office  e

que a ausência de providências enérgicas por parte do Estado brasileiro, expõe os indígenas à

possibilidade  real  e  iminente  de  contaminação  pelo  novo  Coronavírus  (SARS-CoV-2).  A

dramática situação enfrentada pelos povos indígenas de norte a sul demonstra a violação de seus mais

básicos e elementares direitos, a exigir medidas urgentes, tais como as que foram pleiteadas pelos

Arguentes na presente ADPF, incluindo a extrusão imediata de invasores.

III – PEDIDOS:

29. Pelas  razões  expostas,  os  Peticionários opinam no sentido  de  que  este  Egrégio

Supremo Tribunal Federal referende a medida cautelar deferida pelo Exmo. Sr. Ministro Relator e

amplie o provimento cautelar no sentido de determinar a imediata extrusão de invasores  das

Terras  Indígenas  Yanomami  (RR/AM),  Karipuna  (RO),  Trincheira  Bacajá  (PA),  Kayapó  (PA),

Munduruku (PA), Araribóia (MA) e Uru-Eu-Wau-Wau (RO), tal como requerido na petição inicial.

Termos em que pede deferimento.

Brasília, 31 de julho de 2020.

JULIANA DE PAULA BATISTA JULIA MELLO NEIVA

OAB/DF n.º 60.748 OAB/SP n.º 223.763

GABRIEL DE CARVALHO SAMPAIO GABRIEL ANTONIO SILVEIRA MANTELLI

OAB/SP n.º 252.259 OAB/SP n.º 373.777

THIAGO DE SOUZA AMPARO

OAB/SP n.º 272.768
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DOC. 1 -  Relatório
Técnico ISA
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RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE O RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DE POPULAÇÕES 

INDÍGENAS PELO NOVO CORONAVÍRUS EM RAZÃO DA AÇÃO DE INVASORES ILEGAIS1  

 

Antonio Oviedo2 

Elis Nice Oliveira de Araújo3 

Juliana de Paula Batista4 

Tiago Moreira dos Santos5 

  

 

“O medo de quem acompanha os povos de perto é de que a 

união entre a doença e o desmatamento recorde em Terras Indígenas 

cause mais mortes e ameace até mesmo a existência de culturas 

milenares e isoladas.”6 

 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: 

 

Os dados ambientais, principalmente os advindos de monitoramento por satélite, 

têm servido como um termômetro importante à integridade territorial das Terras Indígenas 

(TIs). O cenário atual é de aumento contínuo de áreas de desmatamento e degradação florestal 

no interior dessas terras. É o que revela os dados do PRODES7, sistema do Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe)8, que registra as taxas anuais de desmatamento, segundo um 

calendário próprio que vai de agosto do ano anterior a julho do ano corrente. Em 2019, o 

aumento do desmatamento na Amazônia foi de 34,41%, mas nas Terras Indígenas, esse 

aumento foi de 80%. O aumento significativo da perda de vegetação no interior das TIs nos 

                                                
1 Relatório produzido em 22 de junho de 2020. 
2 Antonio Oviedo é Engenheiro Agrônomo e PhD em Políticas Públicas e Gestão Ambiental pela Universidade 

Nacional de Brasília (UnB). 
3 Elis Nice Oliveira de Araújo é Advogada e especialista em Bioestatística pela Universidade Federal do Pará 

(UFPA). 
4 Juliana de Paula Batista é Advogada e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
5 Tiago Moreira dos Santos é Cientista Social e Mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC). 
6 ECOA. Por Marcos Candido. Reportagem de 25.05.2020. Como desmatamento pode explicar casos de Covid-

19 entre indígenas. Disponível em: <https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/25/como-

desmatamento-pode-explicar-casos-de-covid-19-entre-indigenas.htm>. Acesso em: 20.06.2020. 
7 Para saber mais sobre o Projeto PRODES, do INPE, vide: BRASIL. Monitoramento do Desmatamento da 

Floresta Amazônica Brasileira por Satélite. 

Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes>. Acesso em: 18.06.2020. 
8 O Inpe é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para mais informações, 

vide: <http://www.inpe.br/>. 

 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/25/como-desmatamento-pode-explicar-casos-de-covid-19-entre-indigenas.htm
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2020/05/25/como-desmatamento-pode-explicar-casos-de-covid-19-entre-indigenas.htm
http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
http://www.inpe.br/
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dois últimos anos é um indicativo grave de invasão com as finalidades de exploração ilegal dos 

recursos naturais e de apropriação fundiária (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Desmatamento em Terras Indígenas na Amazônia Legal nos últimos 10 anos 

(PRODES/Inpe). 

 

O Inpe também utiliza um sistema de alerta mensal do desmatamento, chamado 

Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real (DETER), que tem a finalidade de 

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

Ambiente (Sisnama). Os dados do DETER indicam onde os desmatamentos estão ocorrendo, 

sua intensidade e classifica suas causas (Figura 2). 
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Figura 2. Desmatamento acumulado até 2019 e incremento até 10.06.2020 na Amazônia legal 

(PRODES/Inpe). Os polígonos do DETER nesse mapa agregam as classes: desmatamento, mineração 

e degradação por corte seletivo. 

 

Em maio de 2020, os dados do DETER mostram um aumento de 34% nos 

alertas de desmatamento por corte raso de vegetação na Amazônia legal em relação aos 

registrados no mês de abril. Com 61.200 hectares9 de áreas desmatadas, maio foi o mês com 

a maior área de alerta de desmatamento em 2020. Já entre janeiro a maio deste ano houve um 

aumento dos alertas de desmatamento de 32% em relação ao mesmo período do ano passado. 

 

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

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

um indicador importante para identificar as invasões ou atividades ilegais nas TIs. O DETER 

revelou aumento de 83% entre 2018 e 2019 na degradação florestal detectada no interior de 

TIs. 

                                                
9 Um campo de futebol tem um hectare. O dado equivale a 61.200 campos de futebol. 
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Quando se trata de desmatamento em Terras Indígenas, verifica-se que 90% 

do desmatamento acumulado no período 2019 a 2020 ocorreu em 23 terras, sendo elas: 

Ituna/Itatá, Cachoeira Seca do Iriri, Apyterewa, Trincheira Bacajá, Parque Indígena do Xingu, 

Marãiwatsédé, Kayapó, Mundurucu, Manoki, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Kayabi, Parque 

Indígena Aripuanã, Batelão, Sete de Setembro, Waimiri Atroari, Zoró, Yanomami, Roosevelt, 

Panará, Urubu Branco, Rio Guaporé e Wawi.  

 

Surpreende que cerca de 6% do desmatamento detectado pelo DETER em 

2019 tenha sido classificado como advindo da mineração, atividade ilegal e de alto 

impacto ambiental. Entre 2018 e 2019, a degradação por mineração ou garimpo nas 

Terras Indígenas aumentou 107%. A participação deste tipo de atividade no desmatamento 

cresceu de 4% em 2017 para 23% no desmatamento registrado até 10 de junho de 2020 (Figura 

3). 

 

 

Figura 3. Desmatamento causado por garimpo em TI, detectado pelo DETER entre 2017 e 2020 (até 

10.06.2020). 

  

Além da contaminação do ambiente e ainda, por apresentarem intenso fluxo 

migratório, os garimpos criam situações favoráveis à transmissão e multiplicação de diferentes 

morbidades (Fontes e Duarte, 2002; Barbieri et al, 2005), como febre amarela, malária e 

leishmaniose; além de doenças transmissíveis, como tuberculose; hanseníase; sífilis, hepatites 
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e HIV. Há de se ressaltar que, com a emergência da pandemia do novo Coronavírus, a 

presença de garimpeiros e invasores nas áreas indígenas passa a representar fator 

gravíssimo de risco à exposição das populações indígenas à Covid-19. 

  

Segundo relatório elaborado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama)10, o desmatamento causado por garimpos na 

Amazônia aumentou 23% em 2019, atingindo um recorde histórico de 10.557 hectares 

degradados. O avanço do garimpo e outras atividades ilegais sobre as Terras Indígenas é 

acompanhado do crescimento de contingentes de populações não-indígenas empregadas 

no esforço de derrubada da floresta e extração de minerais. 

  

Os dados acima explicitados, demonstram que em plena pandemia índices de 

degradação florestal, desmatamento e mineração ilegal em TIs seguem aumentando, o que 

poderá causar danos irreparáveis aos indígenas, conforme passamos a demonstrar. 

  

2. POR QUE A PRESENÇA DE INVASORES EM TIS PODE SER FATAL? 

 

A perspectiva da Covid-19 entrar em comunidades indígenas representa um cenário 

devastador. Devido à alta transmissibilidade da doença, uma grande porcentagem da população 

indígena pode ser impactada. Nessa vereda, é de se destacar a vulnerabilidade social de 

populações que vivem em regiões remotas, onde não há acesso à assistência médica e logística 

para o transporte de enfermos. Além da mortalidade populacional, a diminuição da integridade 

socioeconômica e ambiental das terras indígenas pode reduzir ainda mais a capacidade dos 

povos indígenas em lidar com a crescente fragilização das políticas públicas de saúde e 

proteção territorial. 

  

No dia 22 de abril de 2020, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição de 

pesquisa vinculada ao Ministério da Saúde, já sobreavisava o Governo brasileiro: “o 

crescimento exponencial de casos confirmados de Covid-19 na população brasileira e a clara 

interiorização da circulação viral, com destaque para os estados do Amazonas e Amapá, nos 

                                                
10 Relatório obtido pelo repórter Leandro Prazeres e usado como base para a reportagem “Desmatamento causado 

por garimpos na Amazônia aumenta 23% em 2019 e bate recorde histórico”, de 06.05.2020. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/brasil/desmatamento-causado-por-garimpos-na-amazonia-aumenta-23-em-2019-

bate-recorde-historico-1-24412968>. Acesso em: 19.06.2020. 

 

https://oglobo.globo.com/brasil/desmatamento-causado-por-garimpos-na-amazonia-aumenta-23-em-2019-bate-recorde-historico-1-24412968
https://oglobo.globo.com/brasil/desmatamento-causado-por-garimpos-na-amazonia-aumenta-23-em-2019-bate-recorde-historico-1-24412968
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alertam para os impactos dessa pandemia nos povos indígenas”. No estudo, o médico 

Andrey Moreira Cardoso, pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP/Fiocruz) e 

do Grupo de Trabalho em Saúde Indígena da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), adverte sobre a maior vulnerabilidade dos povos indígenas do ponto de vista 

epidemiológico: 

  

“Há vários estudos internacionais, comparando a situação dos povos indígenas em 

diferentes regiões do mundo, mostrando que eles estão sempre em desvantagem 

econômica, social e de saúde em relação a outros grupos nas mesmas localidades. Isso 

é uma realidade também no Brasil”11. 

  

Vislumbra-se, das declarações, que o governo brasileiro foi informado sobre a 

maior vulnerabilidade dos indígenas e, ainda, sobre a necessidade de medidas especiais para 

salvaguardá-los. Contudo, pouco tem sido feito, em especial para conter invasões e invasores 

que oferecem risco de contaminação real dos indígenas. 

  

Segundo os modelos epidemiológicos mais simples, que consideram a população 

suscetível, infectados, recuperados e mortos (chamado de SEIR ou Suscetíveis, Expostos, 

Infectados e Recuperados), dadas às características sociodemográficas das populações 

indígenas, uma única pessoa infectada com o Sars-CoV-2 (causador da Covid-19) pode 

escalar um surto epidemiológico para até 30% da população indígena, considerando uma 

população de 148 pessoas. Esse cenário considera uma taxa de reprodução elevada, relacionada 

ao alto grau de contato social entre as populações indígenas (como moradias coletivas, 

densidade demográfica das habitações e aldeias, características estruturais das casas). O 

chamado ‘R0’, a reprodução básica da epidemia, para indígenas pode ser até três vezes 

maior do que de populações urbanas. Algumas revisões sobre a epidemia do novo 

Coronavírus consideram o R0 médio estimado em cerca de 3,28 (Ying Liu et al, 2020). A 

modelagem elaborada por Shen et al (2020) para a fase inicial da epidemia na China identificou 

R0 em torno de 6,49. Um estudo de caso conduzido por Ye et al (2020) sugere uma alta 

reprodução da transmissão em situações de ambientes confinados, conforme demonstrado na 

Figura 4. 

                                                
11 BRASIL. FIOCRUZ. Risco de espalhamento da COVID-19 em populações indígenas: considerações 

preliminares sobre vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica. Disponível em: 

<https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-

%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf>. Acesso em: 17.06.2020. 

https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf
https://gitlab.procc.fiocruz.br/mave/repo/blob/master/Relat%C3%B3rios%20t%C3%A9cnicos%20-%20COVID-19/procc-emap-ensp-covid-19-report4_20200419-indigenas.pdf
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Fonte: https://gabgoh.github.io/COVID/ 

Figura 4. Gráfico mostrando a evolução de um surto epidêmico em uma população de 148 pessoas a 

partir de um único indivíduo infectado. 

  

Considerando um surto epidêmico em uma população de 148 pessoas a partir de 

um único indivíduo infectado, sem nenhuma intervenção, no ponto mais alto da infecção 

33,66% das pessoas poderiam estar infectadas. Mortes e casos graves evoluem a partir do 30º 

dia da primeira infecção, podendo atingir 3,72% da população. Essa simulação leva em conta 

uma condição alta de reprodução da epidemia:  R0 = 6.  

  

Os sistemas de monitoramento de desmatamento e de alteração da cobertura 

florestal trazem evidências conclusivas sobre a invasão e ocupação ilegal das TIs. 

Considerando que o primeiro semestre12 do ano não é o período com as maiores taxas de 

desmatamento, o comportamento do desmatamento durante o ano de 2019 e as taxas registradas 

no primeiro semestre de 2020 indicam um cenário preocupante. 

  

Analisando as diferenças entre o quantitativo total do desmatamento ocorrido 

nas Terras Indígenas nos dois semestres de 2018 e 2019, a diferença entre o primeiro e 

segundo semestre foi de 32% e 233% nos anos de 2018 e 2019, respectivamente. Isso 

mostra a tendência de aumento no desmatamento durante o segundo semestre. A 

                                                
12 Na Amazônia o desmatamento escala entre os meses de maio a setembro, período conhecido como o “verão 

amazônico”, por ser a época do ano em que o clima é quente e seco. É na seca que as atividades ilegais acontecem 

de forma mais facilitada, com o emprego do fogo e de maquinários que podem transitar melhor por estradas de 

terra e áreas com pouca estrutura logística. 
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estimativa do desmatamento para o segundo semestre de 2020, tomando-se como 

referência a média da diferença entre os semestres nos últimos três anos, revela a 

possibilidade de um desmatamento total de 11.785,8 hectares no interior das Terras 

Indígenas.  

 

Neste sentido, os dados do DETER são também um alerta sobre a possibilidade do 

avanço da Covid-19 sobre as populações indígenas, evidenciado pelos registros de 

desmatamento e de degradação nesse sistema. Isso, porque a degradação, o desmatamento e o 

garimpo demandam invasões de grandes contingentes de não-índios nas TIs. As invasões em 

Terras Indígenas e a ausência de medidas de fiscalização, aumentam o risco de contaminação 

dos índios e violam o seu direito à saúde, ao refúgio, ao abrigo e ao isolamento durante a 

Pandemia. Demais disso, tais atividades são totalmente ilegais e desobedecem ao comando 

constitucional insculpido no artigo 231, § 2º, da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB), que destinou, aos índios, a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos existentes nas TIs. 

  

3. ESTUDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CONTAMINAÇÃO DOS INDÍGENAS EM SETE TERRAS 

COM ALTOS ÍNDICES DE DESMATAMENTO E INVASÕES: 

 

Como dito, quando se trata de desmatamento em Terras Indígenas, verifica-se que 

90% do desmatamento acumulado no período 2019 a 2020 ocorreu em 23 terras. Selecionamos, 

a seguir, 7 terras para uma análise mais acurada sobre a dinâmica das invasões e como isso 

vulnerabiliza e coloca os indígenas em risco de contaminação. Ponderamos, contudo, que em 

todas as Terras Indígenas em que há a presença de invasores, existe o risco real de que os 

mesmos disseminem a Covid-19 entre a população indígena. Essa realidade exige, como 

medida preventiva, ações de fiscalização e controle que sejam capazes de fazer cessar os ilícitos 

e, assim, resguardar as comunidades em tão delicado momento. 

  

As 7 TIs analisadas, estão no ranking das 14 mais desmatadas em 2019, que juntas 

sofreram 85% do total desmatado e continuam sob forte pressão em 2020, considerando: i) os 

dados do desmatamento do sistema DETER nos primeiros meses do ano; ii) a presença de 

indígenas isolados; iii) informações de fiscalização; iv) dados sobre o aumento da violência 

contra indígenas; e v) informações de atores locais. 
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Saliente-se, por oportuno, que não há que se falar em qualquer legalidade das 

atividades praticadas por não-índios no interior das terras indígenas que compõem o presente 

relatório. São terras que foram homologadas e regularizadas, ou seja, são áreas onde o Poder 

Público já procedeu à análise sobre a possível legalidade de ocupações de não-indígenas, bem 

como realizou o pagamento de indenização por benfeitorias de boa-fé porventura cabíveis. 

Portanto, os invasores atuais não possuem qualquer direito.  

 

Além disso, por força do artigo 231, §§2º, 3º, 4º e 6º da CRFB13, c/c o artigo 18, § 

1º da Lei nº 6.001/197314 (Estatuto do Índio), os invasores estão a praticar atividades ilegais, 

ilícitas e criminosas (condutas descritas na Lei nº 9.605/1988 - Lei de Crimes Ambientais), 

como o desmatamento e a mineração dentro de terras indígenas.  

 

Não é demais pontuar que os invasores, além de potenciais disseminadores da 

Covid-19 entre os indígenas, também provocam extensivos danos ambientais às TIs. O MPF 

divulgou, em agosto de 2019, o Parecer Técnico nº 1.495/201915 produzido pela Secretaria de 

Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA/MPF), para a Força Tarefa da Amazônia.  O parecer busca 

a quantificação de danos ambientais decorrentes de atividades de exploração mineral de ouro 

no bioma amazônico. De acordo com o estudo, o método de lavra a céu aberto, usado pela 

maioria das minas de minerais metálicos, provoca impactos no nível fisionômico, químico, 

biológico e humano, tais como “Desmatamento, destruição da fauna e da flora locais, alterações 

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

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

e fazer respeitar todos os seus bens. 

(...) 

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

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

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

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

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

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

(...) 

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

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

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

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

benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.”. 
14 Lei nº 6.001/1973: “Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou 

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

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

prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa.”. 
15 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Parecer Técnico nº 1495/2019 – SPPEA. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/parecer-sppea-ft-amazonia>. Acesso em: 20.06.2020.    

http://www.mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/parecer-sppea-ft-amazonia
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físico-químicas dos leitos aquáticos e poluição com insumos químicos utilizados na mineração 

estão entre os principais danos ocasionados”. 

 

O quadro fático a seguir delineado comprova que invasores não fazem home 

office e que a ausência de providências enérgicas por parte do Estado brasileiro, expõe os 

indígenas à possibilidade real e iminente de contaminação pelo novo Coronavírus (SARS-

CoV-2). 

  

3.1 TERRA INDÍGENA KARIPUNA: 

  

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

localizada entre os municípios de Nova Mamoré e Porto Velho, em Rondônia, a uma distância 

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

de serviços, como atendimento médico, mas o que se vê é que a proximidade das frentes de 

expansão econômica são um marco da trágica história do povo Karipuna de Rondônia. 

  

Os Karipuna, entre 1977 e 1978, começaram a ser atraídos por funcionários da 

Fundação Nacional do Índio (Funai). Entre 1981 e 1982 a maioria dos Karipuna já estava 

morando nas imediações do Posto estabelecido pela frente de atração do órgão indigenista. É 

de 1978 a primeira tentativa de estabelecer uma área para esse povo, com a interdição de uma 

área com cerca de 202 mil hectares. Contudo, a fixação no posto de atração da Funai causou 

óbitos em grande escala, originados por gripes e pneumonia.  

 

Em 1981 foi constituído um Grupo de Trabalho para identificação da Terra 

Indígena, (Portarias nº 1.106/E de 15 de setembro de 1981 e 1.141/E de 09 de novembro de 

1981). Até 1988 nenhuma providência havia sido tomada para proteção das terras do grupo 

sobrevivente. A Funai então, interdita uma área com 195 mil hectares. Neste mesmo ano, teve 

início invasões no limite sul da TI. Em 1994, a Funai constituiu um Grupo Técnico para 

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

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

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

152.930 hectares, 20 anos depois da primeira interdição.  
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Frentes de desmatamento têm ameaçado a TI Karipuna e a integridade de sua 

população. Os dados do PRODES revelam que entre 2018 e 2019 o desmatamento na TI 

Karipuna representou 75,5% do total acumulado, totalizando 2.484 hectares. Essa é a 

maior taxa de desmatamento dos últimos 10 anos e um sinal claro do aumento das 

invasões. 

  

A TI Karipuna tem se mantido, de maneira seguida, entre as 10 mais desmatadas 

ao longo dos últimos 10 anos, é também uma das mais ameaçada por queimadas no país. Desde 

2017 o crescimento do desmatamento é ininterrupto. A destruição ambiental da TI também é 

acompanhada de ameaças e intimidações à população indígena. De acordo com reportagem 

publicada pelo portal G1, em outubro de 2019, invasores atacaram um posto da Funai 

localizado dentro da TI, que foi queimado e depredado16. 

  

Os dados mensais do DETER revelam que a TI Karipuna já está passando por 

desmatamento crescente desde abril e que a tendência é de seguir aumentando nos 

próximos meses, no período do verão amazônico, que se estende do final de maio até 

setembro (Figura 5).  Veja a distribuição das áreas abertas na TI Karipuna em 2019 e primeiro 

semestre de 2020 (até 10.06.2020), segundo os alertas de desmatamento DETER (Figura 6). 

 

Figura 5. Alertas de desmatamento na TI Karipuna entre 2019 e maio de 2020 (DETER). 

 

                                                
16 G1. Por Carolina Dantas. Terras indígenas têm alta de 74% no desmatamento; área mais afetada protege 

povo isolado. Notícia de 28.11.2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-

indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml>. Acesso em: 

19.06.2020. 

 

https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2019/11/28/terras-indigenas-tem-alta-de-74percent-no-desmatamento-area-mais-afetada-protege-povo-isolado.ghtml
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Figura 6. Alertas de desmatamento na TI Karipuna entre 2019 e 10.06.2020 (DETER). 

  

A TI Karipuna foi uma das Terras Indígenas citadas em carta da Comissão de 

Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, enviada ao Ministério da Justiça e da 

Segurança Pública em 20 de abril de 2020. A carta solicita a "adoção de medidas urgentes" à 

proteção das terras indígenas "diante da possibilidade de uma catastrófica mortandade entre 

povos" e até "da extinção de alguns grupos". A carta alerta para o fato de que grileiros se 

aproximam da aldeia Panorama, na TI Karipuna, "onde os indígenas se refugiaram para tentar 

se proteger do novo Coronavírus”17. 

  

Em reportagem publicada pela Revista Veja, em 30 de abril 2020, o repórter 

Eduardo Gonçalves, destacou: “A entrada de áreas de reserva indígena costumam ser 

sinalizadas no Brasil com uma placa escrita ‘Terra Protegida’ em letras maiúsculas. Proteção, 

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

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

alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml>. Acesso em: 19.06.2020. 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/comissao-alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/22/comissao-alerta-moro-para-imenso-risco-aos-povos-indigenas.ghtml
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no entanto, é o que menos se vê por esses locais. Desde o ano passado, o garimpo ilegal tem 

avançado com força sob as ‘terras protegidas’ e as ações aumentaram agora em meio à 

pandemia de Coronavírus. Com as invasões, as tribos indígenas sofrem uma dupla 

ameaça - perder território e ser infectada pela Covid-19.”. E completou: “Indígenas da 

Terra Karipuna, em Rondônia, e da Terra Yanomami, em Roraima, também relatam a 

chegada de invasores em seus territórios nas últimas semanas.”18. 

  

A população vivendo na TI hoje é de aproximadamente 21 pessoas, há seis anos 

eram 55 (ISA, 2020)19. As invasões na TI Karipuna podem resultar na dispersão do novo 

Coronavírus entre o grupo, o que pode custar sua existência física e sociocultural.  

  

3.2 TERRA INDÍGENA URU-EU-WAU-WAU: 

 

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

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

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

agosto de 1963. O massacre foi organizado pelo então seringalista Manoel Lucindo da Silva, 

denunciado em 1978 e condenado em 1994 pelo Tribunal do Júri Popular pelo crime de 

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

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

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

Igarapé Tiradentes, Kawahiva Isolado do Rio Muqui. 

 

A primeira delimitação desta área aconteceu em 1985 (Decreto nº 91.416, de 9 de 

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

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

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

1988. A homologação da área aconteceu em 1991, por intermédio do Decreto nº 275 de 29 de 

outubro de 1991. A TI tem 1.867.120 ha e uma população estimada de 209 pessoas20. 

                                                
18 REVISTA VEJA. Por Eduardo Gonçalves. Vídeos flagram aviões e retroescavadeiras em garimpo ilegal na 

Amazônia. Notícia de 30.04.2020. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/brasil/videos-flagram-avioes-e-

retroescavadeiras-em-garimpo-ilegal-na-amazonia/>. Acesso em: 19.06.2020. 
19 ISA. Terras Indígenas no Brasil. TI Karipuna. Disponível em: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-

indigenas/3723>. Acesso em: 19.06.2020. 
20 O dado não considera a população indígena que vive em isolamento voluntário na TI. 

https://veja.abril.com.br/brasil/videos-flagram-avioes-e-retroescavadeiras-em-garimpo-ilegal-na-amazonia/
https://veja.abril.com.br/brasil/videos-flagram-avioes-e-retroescavadeiras-em-garimpo-ilegal-na-amazonia/
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3723
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3723
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A TI vem sofrendo a ação de invasores e roubo de madeira. Dados do PRODES já 

indicavam forte aumento nas altas taxas de desmatamento na TI desde 2017, quando foi 

registrado um crescimento de aproximadamente 16% em relação a 2016. Nesse ano, a Polícia 

Federal desarticulou uma quadrilha de grileiros acusada de invadir, grilar e desmatar a Terra 

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau21. Os grileiros haviam dividido a terra em 328 lotes, que eram 

vendidos por até R$ 40 mil. Em 2019 a Operação Terra Protegida desarticulou outra 

organização criminosa que promovia invasões, grilagem e desmatamentos na TI22. 

  

Em 2019, o desmatamento na TI Uru-Eu-Wau-Wau atingiu a maior taxa dos 

últimos 10 anos, 1.081,9 (ou o equivalente a mais de mil campos de futebol); um aumento 

de 15% em comparação com 2018 (Figura 7). A TI foi a oitava mais devastada no país em 

2019. 

 

Figura 7. Desmatamento na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau entre 2010 e 2019 (PRODES, Inpe). 

                                                
21 AMAZÔNIA REAL. Por Elaíze Farias. PF desmonta esquema de grilagem que causou prejuízo ambiental 

de R$ 22 mi na terra dos índios Uru-Eu-Wau-Wau. Notícia de 14.08.2017. Disponível em: 

<https://amazoniareal.com.br/pf-desmonta-esquema-de-grilagem-que-causou-prejuizo-ambiental-de-r-22-mi-na-

terra-dos-indios-uru-eu-wau-wau/>. Acesso em: 19.06.2020. 
22 BRASIL. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Força-tarefa Amazônia fez quatro operações e denunciou 

30 pessoas e oito madeireiras por crimes em Rondônia. Notícia de 16.10.2019. Disponível em: 

<http://www.mpf.mp.br/ro/sala-de-imprensa/noticias-ro/forca-tarefa-amazonia-fez-quatro-operacoes-e-

denunciou-30-pessoas-e-oito-madeireiras-por-crimes-em-rondonia>. Acesso em 19.06.2020. 

 

https://amazoniareal.com.br/pf-desmonta-esquema-de-grilagem-que-causou-prejuizo-ambiental-de-r-22-mi-na-terra-dos-indios-uru-eu-wau-wau/
https://amazoniareal.com.br/pf-desmonta-esquema-de-grilagem-que-causou-prejuizo-ambiental-de-r-22-mi-na-terra-dos-indios-uru-eu-wau-wau/
http://www.mpf.mp.br/ro/sala-de-imprensa/noticias-ro/forca-tarefa-amazonia-fez-quatro-operacoes-e-denunciou-30-pessoas-e-oito-madeireiras-por-crimes-em-rondonia
http://www.mpf.mp.br/ro/sala-de-imprensa/noticias-ro/forca-tarefa-amazonia-fez-quatro-operacoes-e-denunciou-30-pessoas-e-oito-madeireiras-por-crimes-em-rondonia
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Segundo os dados do DETER, o primeiro semestre de 2020 já apresenta uma 

área desmatada e degradada maior do que a dos anos anteriores . O principal problema da 

Uru-Eu-Wau-Wau, é a invasão por grileiros, que efetuam o corte raso na floresta, mas 

madeireiros e garimpeiros ilegais também atuam na TI. Veja a distribuição das áreas abertas 

na TI Uru-Eau-Wau-Wau em 2019 e início de 2020 (até 10 de junho de 2020), segundo os 

alertas de desmatamento DETER (Figura 8). 

  

 

Figura 8. Alertas de desmatamento na TI Uru-Eau-Wau-wau entre 2019 e 10.06.2020 (DETER). 

  

Um fator que demonstra como a dinâmica das invasões e depredações de TIs passa 

da intenção para a realidade é o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Invasores fazem o CAR 

(que é autodeclaratório) de TIs como se fossem áreas privadas. Os órgãos ambientais demoram 

a fazer a validação e a anular estes cadastros ilegais. Enquanto isso, os invasores usam o 

documento para desmatar, lotear e vender a área para terceiros. Essa é uma dinâmica comum e 

tem como objetivo a criação de fatos consumados. Depois o invasor busca anular processos de 

demarcação em curso (muitas vezes dizendo que os indígenas não estavam na área em 5 de 



16 

 

outubro de 1988) ou, ainda, tenta justificar a redução de TIs homologadas, sob a alegação de 

que teriam elas deixado de ser essenciais à sobrevivência física e cultural dos índios. Na TI há 

inúmeros cadastros que ainda não foram nem validados, nem anulados pelo Estado de 

Rondônia. Cerca de 40% do total desmatado na TI incide em áreas registradas no CAR (Figura 

9). 

 

 

Figura 9. Registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) incidentes sobre a Terra Indígena Uru-Eu-

Wau-Wau e alertas de desmatamento entre 2019 e 10.06.2020 (DETER). 

  

A Figura 8 demonstra a existência de CAR em áreas que ainda não foram 

desmatadas. Isso indica que tais áreas terão prioridade para os invasores e desmatadores, que 

provavelmente passarão a atuar de forma coordenada e sistemática no início da seca, ou seja, 

entre maio e setembro. Com isso, a tendência é uma explosão do desmatamento na TI Uru-Eu-

Wau-Wau nos próximos meses. 

  

As ameaças à TI dos Uru-Eu-Wau-Wau culminaram, em abril de 2020, com o 

assassinato de Ari Uru-Eu-Wau-Wau, que fazia parte do grupo de vigilância territorial 
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do povo indígena Uru-Eu-Wau-Wau e registrava e denunciava as extrações ilegais de 

madeira na TI23. 

  

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

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau pelo Coronavírus pode representar. A ameaça é ainda maior para 

as populações vivendo em isolamento voluntário no interior desta terra. Diferentemente dos 

povos com um histórico de contato com a população geral, os grupos em isolamento voluntário 

não têm qualquer defesa imunológica às doenças trazidas por não indígenas. A disseminação 

do Coronavírus entre os índios isolados da TI Uru-Eu-Wau-Wau representa risco real de 

extermínio em massa desses grupos. Em razão disso, é urgente que o Estado brasileiro retire os 

invasores da TI. 

  

3.3 TERRA INDÍGENA KAYAPÓ: 

 

Os Kayapó se destacaram nos anos 1980 e 1990 pela defesa de suas terras nos 

Estados do Pará e Mato Grosso. Foi nesse momento que teve início o processo de demarcação 

e homologação da Terra Indígena Kayapó, no Pará. Em 1985, a área foi Declarada pelo 

Presidente da República através do Decreto n. 91.244 de 09 de maio de 1985. A área só foi 

homologada em 1991 (Decreto n. 316 de 29 de outubro de 1991), com 3.284.005 hectares. A 

maior parte da TI incide nos municípios de São Félix do Xingu e Ourilândia do Norte, no 

Estado do Pará. Hoje a TI conta com uma população de mais de 5 mil pessoas distribuídas em 

uma rede extensa de mais de 50 aldeias. Além desta população, há registro de um grupo em 

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

  

Os dados do PRODES revelam que os dois últimos anos foram os de maior taxa de 

desmatamento na TI Kayapó. O ano de 2019 destacou-se pelo aumento de 159% no 

desmatamento (Figura 10), a taxa mais alta dos últimos 10 anos (2.007 ha). 

  

                                                
23 G1. Indígena Uru-eu-wau-wau morto em Rondônia vinha sofrendo ameaças havia meses, dizem 

ambientalistas. Notícia de 20.04.2020. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/04/20/indigena-uru-eu-wau-wau-morto-em-rondonia-vinha-

sofrendo-ameacas-havia-meses-dizem-ambientalistas.ghtml>. Acesso em: 19.06.2020. 

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/04/20/indigena-uru-eu-wau-wau-morto-em-rondonia-vinha-sofrendo-ameacas-havia-meses-dizem-ambientalistas.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/04/20/indigena-uru-eu-wau-wau-morto-em-rondonia-vinha-sofrendo-ameacas-havia-meses-dizem-ambientalistas.ghtml
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Figura 10. Desmatamento na Terra Indígena Kayapó entre 2010 e 2019 (PRODES, Inpe). 

  

 Os dados do DETER indicam que a tendência do desmatamento na TI Kayapó 

estava ascendente nos meses de abril e maio (Figura 11). Essa tendência tende a se manter no 

segundo semestre de 2020, no período do verão amazônico (período da seca), como ocorreu no 

ano passado. Veja o mapa de alertas de desmatamento na TI Kayapó para 2019 e início 

de 2020 (até 10.06.2020 - Figura 12). 

 

 

Figura 11. Alertas de desmatamento na TI Kayapó entre 2019 e maio de 2020 (DETER). 
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Figura 12. Alertas de desmatamento na TI Kayapó entre 2019 e 10.06.2020 (DETER). 

  

Segundo o DETER, entre 2018 e 2019 houve um crescimento de 118% da área de 

floresta destruída na Terra Indígena Kayapó. O garimpo é a principal causa da degradação 

ambiental: em 2019 dos 1.926 hectares de desmatamento registrados na TI, 71% havia sido 

causado por atividades de mineração ilegal. Dos 197 hectares de degradação registrados nos 

primeiros meses de 2020, 90% foi devido a esse tipo de atividade. O aumento das áreas de 

garimpo tem força na elevação do preço do ouro no mercado e na falta de ações continuadas 

de fiscalização. O valor do metal tem compensado a correr o risco de destruição de 

equipamentos durante as operações de fiscalização do Ibama. 

  

A presença de garimpeiros na terra Kayapó aumenta significativamente o risco 

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

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

presença de invasores aumenta o risco de contaminação dessas comunidades. 
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3.4 TERRA INDÍGENA YANOMAMI: 

 

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

presença dos índios idolados Moxihatëtëma. Há, ainda, 8 evidências de grupos em isolamento 

voluntário em estudo. A população estimada é de 27.398 indígenas vivendo em cerca de 331 

comunidades. A TI Yanomami possui 9,6 milhões de hectares e se localiza entre o Amazonas 

e Roraima, estados que se encontram entre os primeiros do Brasil em número de casos da 

Covid-19, em relação às suas respectivas populações totais. A TI Yanomami foi homologada 

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

  

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

Yanomami nos últimos 10 anos, de 418 ha, um aumento de 1.686% em relação a 2018 (Figura 

13).  

 

 

Figura 13. Desmatamento na Terra Indígena Yanomami entre 2010 e 2019 (PRODES, Inpe). 

 

Já os dados do DETER, apontam que houve desmatamentos na TI Yanomami nos 

meses de fevereiro e março 2020 (76,73 ha - Figura 14). Veja o mapa de alertas de 

desmatamento na TI Yanomami para 2019 e início de 2020 (Figura 15). 
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Figura 14. Alertas de desmatamento na TI Yanomami entre 2019 e maio de 2020 (DETER). 

 

 

 

 

Figura 15. Alertas de desmatamento na TI Yanomami entre 2019 e 10.06.2020 (DETER). 
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Até 2018, estimava-se a existência de 4 mil garimpeiros na TI. Desde o início de 

2019, contudo, a TI Yanomami sofre com um aumento dramático da atividade garimpeira, com 

um número estimado de 20 mil invasores presentes na TI atualmente. O sistema de 

monitoramento do ISA (SIRAD24) mostrou que 1.925,8 hectares de florestas já foram 

degradados pelo garimpo ilegal (valor acumulado até maio 2020). Somente em março de 2020, 

cerca de 114 hectares de floresta foram destruídos pelo garimpo25. 

  

Estudo realizado pelo ISA em parceria com a Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), e revisado pela Fiocruz, demonstra que: 

  

“se nada for feito para conter a transmissão da doença, cerca de 5.600 Yanomami 

podem ser infectados, considerando apenas as aldeias próximas às zonas de garimpo. 

Isso representa 40% da população que vive nessas áreas. 

  

Para o levantamento, foram considerados 13.889 indígenas (50,7% da população da TI 

Yanomami), que residem a menos de cinco quilômetros das áreas de invasão garimpeira. 

Nessa região, estima-se uma população de 20 mil garimpeiros. 

  

Por razões culturais, a implementação de medidas de isolamento social é um desafio. Os 

Yanomami, assim como outros povos indígenas, compartilham suas casas entre várias 

famílias, assim como cuias e utensílios domésticos. Se uma doença altamente contagiosa 

como a Covid-19 entrar na comunidade, é muito difícil impedir a sua transmissão. Por 

isso, considerando a invasão garimpeira e os hábitos culturais, cenários de transmissão 

intensa têm grande chance de acontecer. 

  

Os Yanomami apresentam várias fragilidades em seu quadro geral de saúde, inclusive um 

histórico de doenças respiratórias. Assim, se a letalidade for duas vezes maior do que a 

população não indígena, 207 a 896 Yanomami poderiam morrer em decorrência da 

Covid-19 nessas zonas impactadas pelo garimpo, o que representaria 6,5% da população 

da TI (ou destas comunidades).”26. 

  

Recentemente, a Hutukara Associação Yanomami pediu o deferimento de medida 

cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para a retirada dos 

garimpeiros ilegais da TI Yanomami. Em informações adicionais prestadas à CIDH em 21 de 

                                                
24 O Sirad é um sistema de monitoramento sistemático do desmatamento que utiliza imagens de radar. Ele usa 

scripts da plataforma Google e técnicas de processamento e mapeamento de imagens para detectar anomalias na 

cobertura da terra. Por meio das imagens de radar é possível obter informações mesmo em período de alta 

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

as nuvens). 
25 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). O impacto da pandemia na Terra Indígena Yanomami. 

Relatório. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/covid-19-pode-

contaminar-40-dos-yanomami-cercados-pelo-garimpo-ilegal>. Acesso em 19.06.2020. 
26 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). O impacto da pandemia na Terra Indígena Yanomami. 

Relatório. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/covid-19-pode-

contaminar-40-dos-yanomami-cercados-pelo-garimpo-ilegal>. Acesso em 19.06.2020. p. 4. 
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junho de 2020, consta que garimpeiros estão muito próximos de malocas dos indígenas 

isolados Moxihatëtëma e que, em plena pandemia, chegaram a invadir malocas 

Yanomami: 

  

“A Hutukara Associação Yanomami recebeu no dia 09 de junho uma carta (Anexo I - 1) 

da equipe missionária da Missão Catrimani com informações atualizadas sobre a situação 

do garimpo, denunciando que três garimpeiros invadiram a maloca de Maxiu e 

exigiram fazer uso dos equipamentos de radiofonia para solicitar mantimentos que, 

segundo eles, ainda não haviam sido encaminhados. No dia 15 de junho, a Hutukara 

Associação Yanomami recebeu uma segunda carta com informações sobre a situação do 

garimpo na região do rio Catrimani, próximo às comunidades de Waroma e Pacú, onde as 

informações recebidas indicam a presença de 5 balsas de garimpeiros armados, que 

estão aliciando indivíduos indígenas e mantendo as comunidades sob ameaça (Anexo 

I – 2). 

  

Ao mesmo tempo, monitoramentos por satélite apontam que a área degradada pelo 

garimpo continuou avançando a despeito da pandemia (Anexo II). O último boletim do 

sistema de monitoramento elaborado a pedido da HAY pela organização parceira Instituto 

Socioambiental (ISA) indica um aumento de 39 hectares em área degradada pelo garimpo 

na TIY em relação ao mês anterior, concentrado principalmente nas regiões de Aracaça, 

Waikás, Kayanau, Homoxi e Parima. Outras áreas de garimpo não puderam ser 

identificadas via satélite pela menor escala de seus impactos. Sabe-se, contudo, dezenas 

de acampamentos de garimpeiros menores, que ameaçam a saúde e a sobrevivência física 

e cultural dos Yanomami e Ye’Kwana dentro da terra indígena. 

Embora não haja informações novas em relação ao grupo indígena em isolamento 

voluntário, Moxihatëtëma, persiste a situação de elevado risco em que se encontram, 

com focos de garimpo localizados a poucos quilômetros de sua maloca que chegam a 

contar com pistas de voo clandestinas. Os garimpeiros perambulam pelas matas para 

caçar e pescar, qualquer encontro acidental ou intencional com esse grupo poderá 

ser desastroso e ocasionar um genocídio, visto que eles não possuem defesas 

imunológicas para doenças comuns, como a gripe, não contam com qualquer 

atendimento de saúde e estão em áreas remotas. 

  

As informações acima comprovam que a circulação de garimpeiros na TIY continua 

sistemática e rotineira, invadindo comunidades indígenas e as ameaçando sem maiores 

constrangimentos, à revelia do Estado e ignorando a situação de ilicitude em que se 

encontram. E mais, comprova-se o risco de contágio por COVID-19 pelos mesmos 

garimpeiros que continuam circulando na TIY (...)” (ANEXO I). 

  

No documento enviado à CIDH, a Hutukara Associação Yanomami também 

denuncia a possibilidade de mortes em massa na TI Yanomami, que carece de estrutura médica 

e logística para a retirada de eventuais doentes: 

  

“O trânsito contínuo de garimpeiros para as cidades com altas taxas de contaminação 

e sua entrada na TIY pode levar a disseminação e contágio dos Yanomami. Vale 

lembrar que a TIY está distante de qualquer centro urbano e que a retirada dos 

indígenas do território demanda uma logística difícil e demorada, que, ao lado das 

insifuciências estruturais do Distrito Sanitário Especial Yanomami apontadas na 
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inicial, poderá inviabilizar o socorro de pessoas eventualmente contaminadas.” 

(ANEXO I). 

  

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

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

Forças Armadas, Ibama e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A 

associação clama por providências para a retirada dos mais de 20 mil garimpeiros que 

invadiram a TI. Permanecem, todavia, sem respostas ou providências efetivas que possam 

conter tamanho ilícito. Recentemente, a Hutukara lançou a campanha “Fora Garimpo, Fora 

Covid”27, com uma petição pública que pede apoio da população para a retirada dos 

garimpeiros. A petição, até a presente data, conta com 284.716 (duzentas e oitenta e quatro mil, 

setecentas e dezesseis) assinaturas de apoiadores. 

  

A retirada de garimpeiros da TI Yanomami é urgente. O relatório produzido pelo 

ISA, UFMG e validado pela Fiocruz concluiu que “os Yanomami são o povo mais vulnerável 

à pandemia de toda a Amazônia brasileira. Além da invasão garimpeira, os indígenas 

sofrem com uma grande vulnerabilidade social e um frágil atendimento de saúde” 28. A 

situação é dramática e exige providências imediatas. 

  

3.5 TERRA INDÍGENA ARARIBÓIA: 

 

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

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

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

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

Selvas, Buriticupu, Grajaú e Santa Luzia.  A TI foi homologada pelo Decreto nº 98.852, de 23 

de janeiro de 1990. 

  

 A exploração madeireira na TI Araribóia intensificou-se demasiadamente a partir 

de 2019. Segundo dados do PRODES, o desmatamento aumentou 23% entre os anos de 2018 

                                                
27 Campanha “Fora Garimpo, Fora Covid”. Disponível em: <https://www.foragarimpoforacovid.org/>. Acesso 

em: 21.06.2020. 
28 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA). O impacto da pandemia na Terra Indígena Yanomami. 

Relatório. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/covid-19-pode-

contaminar-40-dos-yanomami-cercados-pelo-garimpo-ilegal>. Acesso em 19.06.2020. p. 4. 

https://www.foragarimpoforacovid.org/
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e 2019. Os dados do DETER de 2019 revelam que a exploração ilegal de madeira se concentra 

nas bordas da TI Araribóia (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Alertas de desmatamento na TI Araribóia em 2019 e início de 2020 (até 10.06.2020). 

 

O DETER não detectou desmatamentos nos primeiros 5 meses de 2020 no interior 

da TI, mas organizações criminosas que exploram madeira ilegalmente continuam em 

Araribóia. O sistema de monitoramento do ISA (SIRAD) já detectou mais de 1,2 mil 

quilômetros de estradas e ramais ilegais no interior da TI29. O desmatamento acumulado até 

março de 2020 já consumiu 29.845,9 hectares de floresta (ou 29.845 campos de futebol). 

Durante a pandemia da Covid-19, o desmatamento não cessou e em abril foram 

detectados 18,2 hectares desmatados. 

  

                                                
29 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Por Clara Roman. Araribóia sofre com violência, invasões e 

desmatamento. Notícia de 06.11.2019. Disponível em:<https://www.socioambiental.org/en/node/6576>. 

Acesso: 20.06.2020. 
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Em um período de 5 meses, 5 indígenas Guajajara foram assassinados na 

região. Em 1º de novembro do ano passado30, Paulo Paulino Guajajara foi morto dentro da TI 

Araribóia. Ele era um Guardião da Floresta – um grupo de monitoramento territorial, formado 

pelos próprios indígenas para evitar invasões de madeireiros e proteger a TI. O último 

assassinato, o de Zezico Rodrigues, ocorreu em 31 de março deste ano31. Zezico também lutava 

pela expulsão de madeireiros da TI Araribóia. 

  

A escalada de conflitos, segundo os Guajajara, está relacionada com as invasões, 

roubo de madeira e ameaças. As invasões tendem a se intensificar nos próximos meses, no 

verão Amazônico (período da seca). Assim, os Guajajara, Awá-Guajá e Awá estarão sujeitos a 

mais violência e riscos de contaminação pela Covid-19. 

  

3.6 TERRA INDÍGENA MUNDURUCU: 

  

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

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

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

Decreto  s/nº de 26 de fevereiro de 2004. 

  

Apesar de recorrente, até 2010 a presença de atividades ilegais de mineração na TI 

Mundurucu eram dispersas e pontuais. Segundo o PRODES, 2019 foi o ano de maior taxa 

do desmatamento na TI Mundurucu nos últimos 10 anos, totalizando 1.826,8 ha 

desmatados, o que representou um aumento de 177% em relação a 2018. 

  

O DETER detectou desmatamentos para todos os meses de 2019 na TI Mundurucu 

e continua emitindo alertas para os cinco primeiros meses de 2020, com exceção de março 

(Figura 17).   Veja o mapa de alertas de desmatamento na TI Mundurucu para 2019 e início de 

2020 (Figura 18). 

                                                
30 REPÓRTER BRASIL. Por Diego Junqueira e Mariana Della Barba. Omissão do Estado e impunidade: o que 

está por trás do massacre dos guajajara no Maranhão. Notícia de 04.04.2020. Disponível em: < 

https://reporterbrasil.org.br/2020/04/omissao-do-estado-e-impunidade-o-que-esta-por-tras-do-massacre-dos-

guajajara-no-maranhao/>. Acesso em: 20.06.2020. 
31 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Mais um Guajajara tomba! Até quando? Notícia de 01.04.2020. 

Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/mais-um-guajajara-tomba-ate-

quando>. Acesso em: 20.06.2020. 

 

https://reporterbrasil.org.br/2020/04/omissao-do-estado-e-impunidade-o-que-esta-por-tras-do-massacre-dos-guajajara-no-maranhao/
https://reporterbrasil.org.br/2020/04/omissao-do-estado-e-impunidade-o-que-esta-por-tras-do-massacre-dos-guajajara-no-maranhao/
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/mais-um-guajajara-tomba-ate-quando
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/mais-um-guajajara-tomba-ate-quando
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Figura 17. Alertas de desmatamento do DETER na TI Mundurucu entre 2019 e maio de2020 

(DETER). 

 

 

 

 

Figura 18. Alertas de desmatamento na TI Mundurucu entre 2019 e 06.06.2020 (DETER). 
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Desde 2017 áreas de garimpo na Terra Indígena Mundurucu apresentaram uma 

rápida evolução (Figura 19). Em 2019 foram 1.130 hectares de florestas derrubadas por conta 

da mineração ilegal, o que corresponde a 95,6% de toda a área de desmatamento registrada 

pelo DETER nessa TI. Em 2020, a área desmatada até o início de junho supera o 

desmatamento registrado no ano 2017, é mais da metade do de 2018, e pode escalar para um 

prejuízo ambiental maior do que o registrado em 2019. 

  

 

Figura 19. Evolução das áreas de garimpo na TI Mundurucu entre 2017 e 10.06.2020 (DETER). 

  

O cenário para os próximos meses é preocupante. De acordo com informações do 

Instituto Escolhas, “com o aumento da demanda por ativos financeiros mais seguros, em um 

momento de crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19, o preço do ouro disparou 

nos mercados internacionais e nos quatro primeiros meses de 2020, o valor das exportações 

brasileiras cresceu 15%, com a remessa para fora do país de 29 toneladas de ouro”32. A 

reportagem, realizada com fundamento no estudo “A Nova Corrida do Ouro na Amazônia”33, 

conclui que “a falta de controle sobre a cadeia econômica do ouro e diminuição na fiscalização 

incentivam o aumento da extração ilegal na floresta”.  

 

                                                
32 INSTITUTO ESCOLHAS. Brasil exportou 29 toneladas de ouro em 2020 e parte dela extraída em 

garimpos ilegais na Amazônia, estimulada pelo preço do ouro no mercado internacional. Disponível em: 

<http://www.escolhas.org/brasil-exportou-29-toneladas-de-ouro-em-2020-e-parte-dela-extraida-em-garimpos-

ilegais-na-amazonia-estimulada-pelo-preco-do-ouro-no-mercado-internacional/>. Acesso em: 20.06.2020.  
33 INSTITUTO ESCOLHAS. A Nova Corrida do Ouro na Amazônia. Disponível em: < 
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_04_GARIMPO_A-NOVA-CORRIDA-DO-OURO-

NA-AMAZONIA_maio_2020.pdf>. Acesso em: 20.06.2020. 

http://www.escolhas.org/brasil-exportou-29-toneladas-de-ouro-em-2020-e-parte-dela-extraida-em-garimpos-ilegais-na-amazonia-estimulada-pelo-preco-do-ouro-no-mercado-internacional/
http://www.escolhas.org/brasil-exportou-29-toneladas-de-ouro-em-2020-e-parte-dela-extraida-em-garimpos-ilegais-na-amazonia-estimulada-pelo-preco-do-ouro-no-mercado-internacional/
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_04_GARIMPO_A-NOVA-CORRIDA-DO-OURO-NA-AMAZONIA_maio_2020.pdf
http://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2020/05/TD_04_GARIMPO_A-NOVA-CORRIDA-DO-OURO-NA-AMAZONIA_maio_2020.pdf
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O aumento da demanda, somado à ausência de fiscalização, tende a intensificar 

invasões nas TIs Kayapó, Yanomami, Mundurucu e Trincheira Bacajá durante a Pandemia, 

visto que a extração ilegal de ouro é o principal motivo que leva invasores a estas terras. Diante 

disso, providências urgentes são necessárias para que tais terras não sejam ainda mais 

invadidas, ameaçando a saúde e sobrevivência dos indígenas. 

  

3.7 TERRA INDÍGENA TRINCHEIRA BACAJÁ: 

 

 A Terra Indígena Trincheira Bacajá é habitada pelos indígenas Mebêngôkre 

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

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

Xingu e Senador José Porfírio. A TI foi homologada pelo Decreto s/nº de 04 de outubro de 

1996. 

  

Os dados do PRODES revelam que 2019 foi o ano de maior taxa do desmatamento 

na TI Trincheira Bacajá nos últimos 10 anos, totalizando 3.502 ha de áreas desmatadas, o que 

representou um aumento de 176% em relação a 2018 (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Desmatamento na Terra Indígena Trincheira Bacajá entre 2010 e 2019 (PRODES, Inpe). 

  

Os dados do DETER mostram que os desmatamentos na TI Trincheira Bacajá se 

concentraram no segundo semestre de 2019, o que pode voltar a ocorrer em 2020, se não houver 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xikrin-mebengokre
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fiscalização durante o período do verão amazônico (tempo da seca) (Figura 21). Veja o mapa 

de alertas de desmatamento na TI Trincheira Bacajá para 2019 e início de 2020 (Figura 22). 

 

 

Figura 21. Alertas de desmatamento do DETER na TI Trincheira Bacajá entre 2019 e maio de 2020 

(DETER). 

 

 

Figura 22. Alertas de desmatamento na TI Trincheira Bacajá entre 2019 e 06.06.2020 (DETER). 
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A TI Trincheira Bacajá está sendo alvo de um intenso processo de invasão e 

desmatamento em três regiões: nordeste, sudoeste e sudeste (Figura 23). Em 2019, a Rede34 

Xingu+ fez duas denúncias ao Ministério Público Federal (MPF) em Redenção sobre essas 

invasões e ressaltou o aumento de cerca de 32 km de estrada na frente de invasão sudoeste, 

que consiste em uma estrada que se origina a partir de uma área invadida com grandes 

desmatamentos dentro da TI Apyterewa. Essa estrada cruza de forma ilegal três terras 

indígenas: partindo de dentro da TI Apyterewa, ela segue em linha reta pela TI Araweté/Igarapé 

Ipixuna, até adentrar a TI Trincheira/Bacajá. O desmatamento acelerado nessa frente de invasão 

revela a determinação dos invasores em ocupar e explorar os recursos florestais da TI 

Trincheira/Bacajá. 

 

 

Figura 23. Desmatamento e invasões na TI Trincheira Bacajá. 

 

Entre janeiro e maio de 2020, o SIRAD, sistema de monitoramento do ISA, 

detectou 65 hectares desmatados na TI Trincheira Bacajá.  A região sudeste da TI é a mais 

                                                
34 A Rede Xingu+é uma aliança entre as principais organizações de povos indígenas, associações de comunidades 

tradicionais e instituições da sociedade civil atuantes na bacia para a consolidação e defesa do corredor e dos 

direitos dos povos da floresta que o mantêm. 
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pressionada. Em fevereiro deste ano, caciques e guerreiros reunidos na aldeia Krimex 

informaram a continuidade das invasões por não indígenas e pediram apoio para contê-las. No 

mês de junho, os Xikrin denunciaram nova invasão nas proximidades das aldeias Mrotdijãm, 

Bakajá, Kenkro, Pykatum (recém formada) e RapKô e demonstraram grande preocupação com 

um iminente confronto e com o risco de contraírem a Covid-19. Os indígenas disseram que 

houve uma reunião dos invasores no dia 21 de junho de 2020, quando discutiram estratégias 

de ampliação e continuidade da invasão. Disseram que o acesso via sudoeste está fechado, mas 

que os grupos invasores estão entrando pela ponte chamada Pau Preto, localizada nas seguintes 

coordenadas geográficas: 05º 26' 42” S 51º 12' 24” W, na região sudeste da TI. Veja a região 

dessa frente de invasão e sua proximidade das aldeias no Figura 22. Veja uma estrada recém 

aberta pelos invasores, próxima à aldeia Kenkro, na Figura 23. 

 

 
Figura 22. Região da invasão denunciada pelos indígenas da TI Trincheira Bacajá em junho de 2020. 
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Figura 23. Estrada aberta por invasores na TI Trincheira Bacajá em 2020. 

 

 

Esta TI foi alvo de uma ação de fiscalização em março e início de abril. Contudo, 

ações como esta estão sendo desestimuladas e descontinuadas35.  De acordo com reportagem 

publicada pelo G1, os coordenadores foram exonerados do cargo, após a ação ser veiculada no 

“Fantástico”: 

  

“O Ministério do Meio Ambiente e o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Eduardo Bim, exoneraram Renê Luiz de 

Oliveira e o coordenador de operação de fiscalização, Hugo Ferreira Netto Loss, 

responsável por operações contra crimes ambientais no Brasil. 

(...) 

 “Segundo funcionários do Ibama, os coordenadores foram ameaçados de exoneração do 

cargo após a exibição de uma reportagem no Fantástico da mega operação realizada pelo 

Instituto para fechar garimpos ilegais e proteger as aldeias de quatro terras indígenas no 

Sul do Pará: Apyterewa, Cachoeira Seca, Trincheira, Bacajá e Ituna Itatá.”36. 

  

                                                
35 FOLHA DE SÃO PAULO. Por Fabiano Maisonnave. Bolsonaro desautoriza operação em andamento do 

Ibama contra madeira ilegal em RO. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/bolsonaro-desautoriza-operacao-em-andamento-do-ibama-

contra-madeira-ilegal-em-ro.shtml>. Acesso em: 20.06.2020. 
36 G1. Governo exonera chefes de fiscalização do Ibama após operações contra garimpos ilegais. Notícia de 

30.04.2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/30/governo-exonera-chefes-de-

fiscalizacao-do-ibama-apos-operacoes-contra-garimpos-ilegais.ghtml>. Acesso em: 20.06.2020. 

https://g1.globo.com/tudo-sobre/ibama/
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/22/servidores-acusam-ibama-de-buscar-exoneracao-de-chefes-por-causa-de-acoes-de-fiscalizacao-em-terras-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/22/servidores-acusam-ibama-de-buscar-exoneracao-de-chefes-por-causa-de-acoes-de-fiscalizacao-em-terras-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/22/servidores-acusam-ibama-de-buscar-exoneracao-de-chefes-por-causa-de-acoes-de-fiscalizacao-em-terras-indigenas.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/22/servidores-acusam-ibama-de-buscar-exoneracao-de-chefes-por-causa-de-acoes-de-fiscalizacao-em-terras-indigenas.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/bolsonaro-desautoriza-operacao-em-andamento-do-ibama-contra-madeira-ilegal-em-ro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/04/bolsonaro-desautoriza-operacao-em-andamento-do-ibama-contra-madeira-ilegal-em-ro.shtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/30/governo-exonera-chefes-de-fiscalizacao-do-ibama-apos-operacoes-contra-garimpos-ilegais.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/30/governo-exonera-chefes-de-fiscalizacao-do-ibama-apos-operacoes-contra-garimpos-ilegais.ghtml
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Conforme outra reportagem publicada pelo G1, o Presidente da República chegou 

a enviar mensagem ao então Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sr. Sérgio Moro, 

reclamando da ação de fiscalização: 

 

“Mensagem enviada por Jair Bolsonaro ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro, mostra 

a reação negativa do presidente a uma ação de fiscalização do Ibama no combate a crimes 

ambientais. Ao reenviar a Moro um vídeo, o presidente prometeu: "Força Nacional, Ibama 

e Funai... As coisas chegam para mim por terceiros... Eu não vou me omitir..." Sete dias 

depois dessa mensagem, dois dos mais importantes servidores do Ibama na área de 

fiscalização foram exonerados pelo ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e pelo 

presidente do Ibama, Eduardo Bim. 

A mensagem integra o inquérito do STF que apura as denúncias de Moro de suposta 

interferência do presidente na Polícia Federal.” 37. 

 

As seguidas mensagens públicas do Presidente da República contra ações de 

fiscalização parecem demonstrar endosso tácito a invasões e ilegalidades cometidas dentro de 

Terras Indígenas. Consoante demonstra o presente relatório, o desmatamento explodiu em 

2019, com tendência de alta em 2020. 

 

Como visto, a TI Trincheira Bacajá vem sendo alvo de invasores, que inclusive 

construíram estradas e ramais, com a finalidade de facilitar a entrada e a retirada de madeira de 

dentro da TI. Considerando o desestímulo à fiscalização ambiental na região e a certeza de 

impunidade, os altos índices de desmatamento entre maio e agosto de 2019, devem se repetir 

em 2020. Diante disso, é fundamental que medidas urgentes sejam tomadas para resguardar os 

Mebêngôkre Kayapó, e Xikrin (Mebengôkre) da TI Trincheira Bacajá. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 G1. Por Rubens Valente. Bolsonaro reagiu contra fiscalização do Ibama 7 dias antes de exonerações. 

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/05/24/bolsonaro-mensagens-sergio-

moro.htm>. Acesso em: 20.06.2020. 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xikrin-mebengokre
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/05/24/bolsonaro-mensagens-sergio-moro.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/05/24/bolsonaro-mensagens-sergio-moro.htm
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O presente relatório demonstra que a pandemia não paralisou ou reduziu as 

invasões e os desmatamentos em Terras Indígenas. Os fatos objetivamente constatáveis nas 

sete Terras Indígenas analisadas tendem a se intensificar nos meses de julho, agosto e setembro, 

quando o tempo seco favorece a realização de desmatamentos e queimadas na Amazônia. As 

invasões demandam a entrada de grandes contingentes de invasores não-indígenas nas TIs, o 

que pode disseminar o Coronavírus e contaminar comunidades inteiras. 

  

Tudo isso, além de ameaçar a saúde, o bem-estar e a própria sobrevivência física e 

cultural dos indígenas, também cerceia a posse permanente e o seu usufruto exclusivo das 

riquezas dos solos, rios e lagos existentes nas TIs. Tais recursos, de acordo com a Constituição 

da República Federativa do Brasil, se destinam, exclusivamente, aos indígenas. São, em tempos 

de pandemia, ainda mais fundamentais, já que o deslocamento para as cidades precisa ser 

evitado. Nas terras com a presença de indígenas que vivem em isolamento voluntário, a 

contaminação pelo novo Coronavírus é ainda mais grave e perturbadora, a exigir medidas 

imediatas e rigorosas para a proteção desses grupos. A responsabilidade com indígenas que, 

em pleno século XXI, vivem totalmente alheios à nossa sociedade, impõe a todos, e aos Poderes 

da República em particular, o redobrado dever de proteção, prevenção e debelamento imediato 

de qualquer ameaça. 

  

As TIs não dispõem de estrutura médica e hospitalar para o atendimento a casos 

graves de Covid-19. Muitas estão distantes de centros urbanos com leitos de UTI. Nessas 

regiões é imensa a dificuldade para remover os indígenas que se encontram em áreas remotas, 

onde o acesso só é possível depois de vários dias de caminhada ou de navegação. Em algumas 

regiões, a entrada e saída ocorre exclusivamente por intermédio de pequenos aviões. 

 

Diante do quadro fático delineado, o melhor remédio para salvaguardar vidas 

indígenas é a prevenção. Para isso são indispensáveis medidas emergenciais para a retirada de 

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

povos indígenas, sobretudo, de grupos isolados. O verso que prenuncia “quem sabe faz a hora 

não espera acontecer” nunca foi tão urgente e atual. 
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CARTA DA COMUNIDADE WAIKÁS  
TERRA INDÍGENA YANOMAMI 

 
 

Boa Vista, 25 de junho de 2020 
 
Prezado Sr. Antonio Pereira Oliveira 
Coordenador interino do DSEI-YY 
 
Venho por meio desta expressar grande preocupação com a situação da saúde na             
comunidade de Waikás do povo Ye'kwana. Já faz mais de 10 dias que tenho recebido               
notícias de meus parentes, muitos preocupados. Tem muita gente em Waikás adoecendo e             
os sintomas são parecidos com os da Covid-19: febre, tosse, dores de cabeça, garganta e               
corpo, fraqueza e problemas respiratórios.  
 
Estou aqui na Casai, porque fui infectado por Covid-19 enquanto aguardava o tratamento             
da minha filha, que teve malária. Tenho falado com o pessoal através do orelhão que tem                
na nossa comunidade e fui informado que provavelmente muita gente está com Covid-19,             
porque um rapaz, que esteve alguns dias no garimpo de Aracaçá e apresentou sintomas              
dessa doença, participou de um ritual comunitário em Waikás e espalhou a doença. Depois              
do ritual, muita gente começou a adoecer.  
 
Anteontem falei com o pessoal e temos notícia de que pelo menos 15 pessoas estão               
doentes e que 4 idosos estão muito fracos e com quadro respiratório muito ruim, um deles                
é meu pai. Isso nos preocupa muito! Lá no posto de saúde temos somente um cilindro de                 
oxigênio e não tem nenhum remédio antitérmico! Precisamos urgentemente de remédios           
para tratar os pacientes com febre e muitas dores. Como vamos cuidar dos nossos              
parentes assim? Isso não pode acontecer ainda mais nesse momento que o mundo             
enfrenta uma pandemia! Também tivemos informação de que a técnica de enfermagem            
Cristine Carvalho que entrou na escala de junho na nossa comunidade estava com             
sintomas de Covid-19 e bastante debilitada, precisando de remoção. Enquanto ela estava            
doente, ficamos somente com um técnico de enfermagem. Isso não pode acontecer! No             
dia 20, dia de vôo de rotina, esperamos a troca de funcionários, mas não teve. Recebemos                
notícia do adiamento do vôo três vezes. Por que no dia 20 de junho não teve vôo de rotina                   
para Waikás e por quê demorou tanto pra ele acontecer?  
 
Pra piorar, neste ano tivemos muitos casos de malária lá, porque a situação do garimpo na                
região está descontrolada. Nossa comunidade está desamparada e isso já faz tempo. É             
muito grande o fluxo de barcos de garimpeiros pelo rio Uraricoera, com um número de pelo                
menos 05 embarcações subindo e descendo o rio diariamente, além de helicópteros e             
aeronaves.  
 
Os garimpeiros têm ido direto em nossa comunidade para buscar atendimento no posto de              
saúde de Waikás ou tentar comprar alimentos, como banana e farinha. Nós já falamos para               
eles que eles não têm permissão para entrar na nossa comunidade, mas não adianta, eles               



não respeitam. Em 18 de junho, teve um garimpeiro que foi ao posto e apresentava               
sintomas de Covid-19 - ele recebeu atendimento.  
 
Como vai ficar a nossa saúde com esses não indígenas que buscam atendimento no nosso               
posto e que podem espalhar mais doença entre nós? Precisamos de ajuda! 
 
O DSEI-YY precisa garantir a testagem de toda a comunidade de Waikás que tem mais de                
100 pessoas. Também precisamos de uma equipe de saúde completa que possa            
acompanhar esses casos que são possíveis infecções de Covid-19. Não temos médico e             
estamos há 5 meses sem enfermeiro responsável!  
 
Waikás é uma região com muitos garimpeiros e por isso tem alto risco de contágio por                
Covid-19. Se tiver a confirmação de casos na minha comunidade, vamos precisar de uma               
enfermaria de campanha lá, equipada com cilindros de oxigênio e concentradores para            
evitar remoções e termos segurança para enfrentar essa doença que é muito perigosa para              
nós e proteger os nossos parentes, especialmente nossos sábios. 
 
A comunidade de Waikás não quer que os nossos parentes sejam removidos para fora a               
Terra Indígena, porque na cidade de Boa Vista não tem mais leito na UTIs para               
atendimento. A situação aqui na cidade está muito ruim! Não queremos que nossos             
parentes sejam levados para Manaus ou outra cidade longe de nós. Nós queremos ser              
atendidos em nossa comunidade e para isso precisamos de médico, enfermeiro e técnicos             
de enfermagem que tenham feito teste para covid-19 antes de ir para área. 
 
Esperamos uma resposta rápida do DSEI-YY sobre as medidas que estão sendo tomadas             
para proteger a nossa comunidade do novo vírus. 
 
Cordialmente, 

 

 
__________________________________________ 

 
Nivaldo da Rocha 

tuxaua da comunidade Waikás 
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HUTUKARA ASSOCIAÇÃO YANOMAMI - HAY 

 

 Boa Vista, 26 de junho de 2020. 

 

 

Relatório sobre a situação de provável transmissão comunitária de Covid-19 em 

Waikás, Terra Indígena Yanomami 

 

 

A comunidade Waikás (Wacchannha, na língua Ye’kwana) está situada às margens do rio 

Uraricoera, na Terra Indígena Yanomami. Trata-se da comunidade mais próxima ao maior 

garimpo dentro do território, conhecido como “Tatuzão”, que mantém máquinas de grande 

porte e infraestrutura comparável a uma vila, dispondo inclusive de wifi. Ali residem 149 

pessoas, segundo o Censo demográfico da Sesai de 2018.  

 

O relato da situação foi enviado por Maurício Ye’kwana, diretor da Hutukara Associação 

Yanomami (HAY), em 19 de junho, através de comunicação por whatsapp, e confirmado em 

conversa realizada em 24 de junho com O. Ye’kwana, que é técnico de enfermagem em 

Waikás. O. Ye’kwana chegou nessa comunidade no início de abril para exercer sua atividade 

profissional e lá permaneceu até o início de junho.  

 

Em maio, um jovem Ye’kwana saiu de Boa Vista com garimpeiros e fez a viagem de barco, 

subindo pelo rio Uraricoera e chegando ao garimpo na região de Aracaçá, a montante de 

Waikás. A viagem durou cerca de 12 dias. De acordo com O. Ye’kwana, o jovem Ye’kwana 

relatou ter sentido febre e dor de garganta durante essa viagem. O jovem permaneceu alguns 

dias no garimpo de Aracaçá e retornou a Waikás. 

  

No período em que esse jovem estava na comunidade de Waikás, houve o ritual comunitário 

da menina moça (Äji'choto jha'kadö) e ele participou. Nesses rituais, é comum o 

compartilhamento de bebidas e o cumprimento entre os presentes. O. Ye’kwana, assim como 

outros funcionários do polo de Waikás, estiveram no contexto do ritual fazendo busca ativa 

de casos de malária. As informações de O. Ye’kwana, Maurício e outros moradores dessa 

aldeia são de que alguns dias depois, muitas pessoas começaram a apresentar sintomas 

semelhantes ao da Covid-19, como dores de cabeça, de garganta, dor de corpo, febre, tosse. 

 

O técnico de enfermagem O. Ye’kwana teve os primeiros sintomas ainda em Waikás e após 

o fim de sua escala de trabalho retornou à Boa Vista no dia 05 de junho. Na cidade, depois 

de 04 dias sem febre, voltou a tê-la e então comunicou à equipe do Distrito Sanitário Especial 

Yanomami e Ye’kwana (DSEI-Y) seu estado de saúde. Foi levado à Casai para realização do 

teste rápido, que resultou positivo em 15 de junho. Havia outros técnicos em Waikás 

realizando escala de trabalho entre 20/05 e 05/06: Marinalva Ramos (técnica de 

enfermagem); Jordi Sanches (biólogo e assessor técnico de malária) e Francisco Herquisson 

(guarda de endemias). Todos eles voltaram à Boa Vista, com exceção de Jordi Sanches, que 

foi para a comunidade Halikato, no Palimiu - se estiver infectado, sua presença em nova 
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aldeia pode significar um novo foco de contágio. Esses funcionários do DSEI-Y fizeram o 

teste rápido em Boa Vista e o resultado foi negativo para ambos. 

 

A essas informações, acrescenta-se a comunicação feita em 23 de junho com Robivaldo 

Ye’kwana, diretor da Associação Wanassedume Ye’kwana (SEDUUME) e morador de 

Waikás. Através de ligação telefônica realizada do orelhão da comunidade, ele confirmou que 

quase todos os moradores estavam com os sintomas acima indicados, inclusive o maior sábio 

Ye’kwana e outros três idosos (um homem e duas mulheres), os quais encontravam-se com 

dificuldade de respirar e muita fraqueza, além de terem apresentado febre.  

 

Desde 12 de maio, o diretor da Seduume tem realizado ligações semanais para a assessoria 

do ISA e informado o constante fluxo de barcos de garimpeiros pelo rio Uraricoera, com um 

número de pelo menos 05 embarcações subindo e descendo o rio diariamente, além de 

helicópteros e aeronaves. O. Ye’kwana também informa que o acesso de indivíduos não 

indígenas que trabalham no garimpo à comunidade tem sido praticamente diário, apesar dos 

moradores terem avisado aos garimpeiros em diversas ocasiões que eles não possuem 

permissão de acesso. Nessas visitas, os mesmos buscam atendimento no posto de saúde, 

muitos apresentando sintomas de malária, e a compra de alimentos como banana e farinha. 

Em 18 de junho, um garimpeiro apresentando sintomas de Covid-19 recebeu atendimento no 

posto.  

 

Entre os membros da equipe do DSEI-Y que entraram no dia 05/06, encontrava-se a técnica 

de enfermagem chamada Cristiane Carvalho que segundo relatos de moradores apresenta 

sintomas de Covid-19 e está com quadro grave. Porém, Robivaldo informou que o vôo de 

rotina da equipe de saúde, programado para acontecer em 20 de junho, não ocorreu, tendo 

sido adiado dia após dia desde então sob justificativa dos funcionário de que não há 

aeronaves suficientes.  

 

O posto de saúde da Waikás possui apenas um cilindro de oxigênio e está sem medicamentos 

antitérmicos, como dipirona e paracetamol. Além disso, além da técnica de enfermagem que 

se encontra debilitada, há somente Bernaldo, técnico de enfermagem ye'kwana, 

acompanhando os casos na comunidade, especialmente, do esposo de sua mãe, que é um 

dos moradores mais idosos. 

 

Diante do exposto, tudo indica que a comunidade encontra-se em estágio de transmissão 

comunitária do vírus Sars-Cov-2 decorrente da relação de proximidade com o garimpo e o 

aliciamento dos jovens, situação que vendo sendo denunciada há anos pelas associações 

indígenas acima citadas. Trata-se de uma comunidade fortemente impactada pelo garimpo 

ilegal de ouro. Em 2014, atendendo a uma demanda da Hutukara Associação Yanomami, a 

Fiocruz desenvolveu um estudo sobre a contaminação por mercúrio na população da 

comunidade e constatou índices de contaminação acima de 90%. Agrava-se o fato do DSEI-

Y não disponibilizar de imediato a realização de testagem para a população de Waikás para 

o devido acompanhamento e contingência da doença.  
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Cronologia da situação de saúde em Waikas em maio/junho de 2020. 

 

 

Início do contágio - [período: 20/05 a 01/06] 

 

Há relatos de que rapaz Ye’kwana saiu de Boa Vista com garimpeiros e fez viagem de barco 

até Waikás, possivelmente infectado.[um jovem Ye’kwana passou pelo garimpo na região do 

Aracaçá, a montante do rio Uraricoera, e retornou à comunidade participando da festa da 

menina moça, na qual estavam todos os moradores presentes] 

 

Alguns dias depois, houve um ritual comunitário (da menina moça aji'choto jha'kadö) e esse 

rapaz participou, desrespeitando as regras da quarentena que haviam sido definidas pela 

própria comunidade. Nesses rituais, é comum o compartilhamento de bebidas e o 

cumprimento entre os presentes. As informações dos indígenas dessa aldeia são de que 

alguns dias depois, muitas pessoas começaram a apresentar sintomas semelhantes ao da 

Covid-19 (dor de cabeça, febre, tosse). 

 

 

 

15 de junho - Primeiro caso confirmado de morador de Waikás 

 

O. Ye’kwana, um técnico de enfermagem Ye’kwana, funcionário da Sesai, também participou 

do ritual em Waikás, assim como os outros técnicos: Marinalva Ramos (técnica de 

enfermagem); Jordi (biólogo) e Francisco Herquisson (guarda de endemias). Todos estes 

técnicos voltaram à Boa Vista, com exceção de Jordi que foi para a comunidade Halikatu, no 

Palimiu - se estiver infectado, a presença desse técnico em nova aldeia pode significar um 

novo foco de contágio.  

 

O. Ye’kwana foi para Boa Vista, no dia 5 de junho, já apresentando os sintomas da Covid-19. 

No dia 15/06 fez teste rápido e o resultado deu positivo para Covid-19. O que nos leva a crer 

que ele se infectou em Waikás e que possivelmente outras pessoas podem estar com Covid-

19. Os outros funcionários do DSEI-Y que estavam em Waikás junto com O. Ye’kwana 

fizeram o teste rápido e deu negativo. 

 

Em 17 de junho, Nivaldo Ye’kwana, que encontra-se na Casai em Boa Vista, informou que O. 

Ye’kwana testou positivo para Covid-19 na cidade e que o mesmo havia saído com sintomas 

da comunidade Waikás. Pairava a preocupação de que a doença pudesse estar presente na 

comunidade. Cabe destacar que Nivaldo Ye’kwana é tuxaua de Waikás e foi removido para 

Boa Vista em meados de maio como acompanhante de sua filha que encontrava-se em 

estado grave decorrente de contaminação de malária. Durante a internação na Casai, Nivaldo 

acabou contaminado pela Covid-19 e sua filha, não, permanecendo na "Enfermaria 

Ye'kwana" na Casai com outros parentes.  
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18 de junho - Vicente e outras pessoas infectadas 

 

Em 19 de junho, o diretor da Hutukara, Maurício Ye’kwana, informou que havia recebido 

notícias da comunidade Waikas no dia anterior e que Vicente Castro, sua esposa e outras 07 

pessoas estavam apresentando sintomas típicos da Covid-19. O posto de saúde não dispõe 

de testes de Covid.  

 

No mesmo dia à noite o diretor da Seduume, Robivaldo Ye’kwana se comunicou de Waikas 

confirmando que ele, a esposa, a filha bebê, Vicente Castro e sua esposa, além de muitas 

pessoas na comunidade, estavam apresentando sintomas como febre, fraqueza, dores de 

cabeça, dores no corpo e na garganta. Vicente Castro começou a apresentar os sintomas no 

sábado, 13 de junho. Nos dias 15, 16 e 17 de junho, teve febre, mas naquele dia amanheceu 

melhor. Também outras 03 senhoras idosas estão apresentando os mesmos sintomas. 

Robivaldo confirma que não há testes no posto e que estão recebendo somente remédio pra 

dor, além das senhoras estarem recebendo soro na veia, com visitas domiciliares de pessoas 

da equipe de saúde.  

 

Em 22 de junho, Mauricio informou que no sábado, 20, não aconteceu o vôo de rotina pra 

Waikas. O DSEI informou pela radiofonia que a entrada da equipe de saúde se daria na 

segunda-feira, 22, mas também não aconteceu. Segundo ele, o DSEI argumenta que está 

havendo muita remoção ao mesmo tempo e que não há aeronaves suficientes. Além dos 

Ye'kwana doentes, há um funcionário não indígena em estado grave que não foi removido. 

 

 

 

23 de junho - Notícia de quadro respiratório ruim dos possíveis infectados (idosxs) 

 

Em 23 de junho Robivaldo volta a fazer contato dizendo que seu Vicente está muito fraco, 

com dificuldade de respirar e dor no peito. Na mesma situação encontram-se outras duas 

senhoras idosas, em estado grave. Confirma que ainda não houve o vôo de rotina da saúde 

e que a justificativa é de vôos atrasados. Além deles, diz que há 15 pessoas com sintomas 

(dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, febre e dor de garganta). Também confirma que uma 

funcionária mulher, não indígena, está em estado grave.   

 

Nesse mesmo dia, Nivaldo confirma essa notícia de que Vicente está com dificuldades para 

respirar, assim como seu pai Mario.  



DOC. 4 -  Dados Oficiais
do DSEI

1







DOC. 5 -  Boletim Alerta
Yanomami

1



 
 
 
 
 
 

1 
 

Boletim No. 18| Junho de 2020 

Sistema de Alerta e Monitoramento do Garimpo - Terra Indígena Yanomami 

 

Este é o décimo oitavo boletim do Sistema de Alertas e Monitoramento do Garimpo na Terra 

Indígena Yanomami. Um sistema que produz informações sobre desmatamento e degradação 

florestal associados ao garimpo na TIY, baseado em análises de imagens dos satélites LandSat 8, 

Sentinel 1 e Sentinel 2. 

O monitoramento analisa três tipos principais de área degradada: 1) garimpos ativos no qual o 

solo aparece nu; 2) áreas recém abandonadas, que mostram um incipiente avanço da vegetação, 

essencialmente composta de gramíneas cobrindo cascalheiras; e 3) pequenas lagoas 

decorrentes da ação garimpeira. 

Além das áreas degradadas pelo garimpo, o monitoramento inclui o avanço das vicinais e do 

desmatamento na fronteira leste da TI Yanomami, visando compreender a relação da dinâmica 

de ocupação da área de floresta limítrofe à TI e a organização logística do garimpo.  

Apesar do monitoramento abranger a totalidade da Terra Indígena Yanomami as informações 

apresentadas focam em 15 regiões, onde a atividade garimpeira se desenvolve de maneira mais 

expressiva, são elas: Oriak (Alto Amajari); Uraricaá; Waikás; Aracaçá; Parima (Arathau); 

Uraricuera, Wathou (Surucucus); Homoxi, Hakoma; Kayanau; Uxiu (Alto Mucajaí); Serra da 

Estrutura; Lobo D’almada; Alto catrimani e Rio Novo. 

Como trata-se de um mapeamento remoto, a escala do fenômeno e a rugosidade do terreno 

(no caso do radar) podem dificultar a sua interpretação1. Os garimpos na região de Maturacá na 

Serra do Padre, Pico da Neblina e alto Cauaburis são exemplos de zonas frequentemente citadas 

em denúncias das associações indígenas, mas que não puderam ser mapeadas devido a escala 

do fenômeno. Alto Toototopi, Hokolasimou, e Médio Catrimani são regiões onde também há 

denúncias associadas mas não conseguimos identificar cicatrizes associadas à atividade, 

provavelmente devido a sua escala. 

O monitoramento de junho identificou um incremento de 109,14 hectares de área degrada, o 

que corresponde a um aumento de 5% em relação ao mês anterior. As regiões onde observamos 

este aumento foram: Aracaça, Waikás, Kayanau, Uxiu, Parima, Uraricuera e Homoxi. O aumento 

em Waikás e Aracaçá, porém, foram significativamente maiores. 

Algumas cicatrizes antes identificadas como pertencente ao Hakoma foi incorporada ao total do 

Kayanau, por isso, deve-se descontar parte do aumento nesta última. 

Na fronteira leste da TI foram detectadas marcas de desmatamento no trecho em que o rio 

Ajarani configura o limite da Terra Indígena. Há indícios de um processo de invasão neste 

segmento, que ainda não pode ser confirmado pois as imagens óticas não permitiram uma 

interpretação segura. Seria importante verificar este processo nas análises do mês seguinte. 

                                                           
1 O mapeamento é feito na escala 1:20.000 
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No que diz respeito aos grupos em isolamento voluntário nenhuma nova informação foi 

detectada. 

 

  

Gráfico 1 – Evolução da área degradada (em hectares) pelo garimpo na TI Yanomami. 

 

 

Gráfico 2 –Área degradada nas principais região, de janeiro de 2019 a Junho de 2020. 
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Gráfico 3 – Incremento mensal por região 

 

Quadro 1- Dados por região em hectares. 

Região Fev 19 Out 19 Fev20 Mar20 Abr20 Mai20 Jun20 

Alto Catrimani 23,92 32,97 49,14 53,8 56,3 56,3 56,3 

Aracaçá 140,45 193,87 198,74 203,46 209,66 224,87 278,23 

Hakoma 41,66 43,47 43,13 71,61 71,61 72,88 57,4 

Homoxi 274,78 358,09 355,36 355,36 404,88 407,88 409,97 

Kayanau e Papiu 157,35 300,3 328,68 335,23 352,46 359,32 372,51 

Lobo D’almada 11,04 4,83 4,79 4,79 4,79 4,79 4,79 

Oriak 33,2 33,82 34,01 34,01 36,1 36,1 36,1 

Parima (Arathau) 14,77 33,16 37,86 48,75 53,03 57,92 63,68 

Rio Novo (Apiaú) 31,19 38,73 81,24 83,32 86,82 87,75 87,75 

Serra da Estrtutura 21,84 27,48 32,7 32,7 32,7 32,7 32,7 

Uraricaá 8,01 10,79 14,92 14,92 15,48 15,48 15,48 

Uxiu (Alto Mucajaí) 9,05 12,87 12,77 12,77 15,72 15,72 22 

Waikás 326,62 659,17 670,8 672,36 674,72 681,8 723,4 

Watho u (Surucucus) 2,18 2,76 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

Uraricuera -- -- -- -- 2,12 2,12 4,46 

TOTAL 1096,06 1752,31 1866,88 1925,82 2019,21 2058,37 2167,51 
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COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 
RESOLUÇÃO 35/2020 
Medida Cautelar No. 563-20 

 

Membros dos Povos Indígenas Yanomami e Ye'kwana em relação ao Brasil1 
17 de julho de 2020 

 
I. INTRODUÇÃO 

 
1. Em 16 de junho de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (“Comissão 

Interamericana”, “Comissão” ou “CIDH”) recebeu solicitação de medidas cautelares apresentadas pela 
Hutukara Associação Yanomami e pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, a favor dos membros 
dos povos indígenas Yanomami e Ye'kwana (“possíveis beneficiários”), instando à CIDH a requerer 
que a República Federativa do Brasil (“Brasil” ou “Estado”) adote as medidas necessárias para 
proteger seus direitos à vida e à integridade pessoal. Segundo à solicitação, as pessoas possíveis 
beneficiárias estariam em risco no contexto da pandemia de COVID-19, considerando sua situação de 
particular vulnerabilidade, falhas nos cuidados de saúde e a presença de terceiros não autorizados em 
seu território. 

 
2. A Comissão solicitou informações ao Estado, em conformidade com o artigo 25 de seu 

Regulamento, em 17 de junho de 2020, e os relatórios foram recebidos em 23 e 25 de junho de 2020. 
Por sua parte, os solicitantes enviaram informações adicionais em 21 e 30 de junho e 14 de julho. 

 
3. Após analisar as alegações de fato e de direito apresentadas pelas partes, a Comissão 

considera que as informações apresentadas demonstram prima facie que os membros dos povos 
indígenas Yanomami e Ye'kwana estão em situação de gravidade e urgência, pois seus direitos à vida 
e à integridade pessoal estão em sério risco. Consequentemente, em conformidade com o artigo 25 do 
seu Regulamento, a CIDH solicita que o Brasil: a) adote as medidas necessárias para proteger os 
direitos à saúde, à vida e à integridade pessoal dos membros dos povos indígenas Yanomami e 
Ye’kwana, implementando, de uma perspectiva culturalmente apropriada, medidas de prevenção 
contra a disseminação da COVID-19, além de fornecer assistência médica adequada em condições de 
disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acordo com os parâmetros 
internacionais aplicáveis; b) acorde as medidas a serem adotadas com as pessoas beneficiárias e seus 
representantes; e c) relate as ações adotadas para investigar os fatos que levaram à adoção dessa 
medida cautelar e, assim, evitar sua repetição. 

 
II. RESUMO DE FATOS E ARGUMENTOS 

 
1. Informações alegadas pelos solicitantes 
 

4. Os solicitantes indicaram que a Terra Indígena Yanomami (TIY) está localizada na 
região do interflúvio Orinoco-Amazonas (afluentes da margem direita do rio Branco e esquerda do rio 
Negro). Os povos Yanomami e Ye'kwana vivem ali com uma população total de quase 26.000 pessoas, 

                                                           
1 Em conformidade com o artigo 17.2.a do Regulamento da CIDH, a comissária Flávia Piovesan, de nacionalidade brasileira, não 
participou do debate ou deliberação sobre o assunto. 
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distribuídas em 321 aldeias. A maioria das pessoas possíveis beneficiárias pertence a "povos de 
contato recente"2, entre eles grupos em isolamento voluntário3. 

 
5. De acordo à solicitação, as pessoas possíveis beneficiárias enfrentam um risco 

específico face à pandemia de COVID-19. Primeiro, os solicitantes indicam que os povos indígenas têm 
comorbidades significativas, como a alta incidência de doenças respiratórias. Seus dados indicam que, 
entre 2010 e 2019, o número de mortes de crianças entre 0 e 14 anos teria aumentado em 6% por 
infecções respiratórias, enquanto o índice foi de 300% na população acima de 50 anos. Em 2019, 35 
pessoas teriam morrido de "pneumonia não especificada"4. No início de abril de 2020, um jovem 
Yanomami morreu supostamente devido à COVID-19 e nos primeiros dias de maio, outros 5 casos 
positivos foram confirmados. Desde então, novos casos seriam detectados semanalmente na TIY: 82 
casos em 8 de junho e 150 no final de junho5, com 4 mortes. Os solicitantes alertam que, considerando 
a dificuldade de obter dados em toda a Terra Yanomami, esse número pode ser na verdade maior. 

 
6. Em segundo lugar, os solicitantes alegaram falhas no sistema de saúde dos povos 

Yanomami e Ye'kwana, destacando que o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (DSEI-Y) 
teria sido avaliado como “o segundo mais crítico de todos os 34 Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI) existentes no país”. Já os Polos Base de assistência à saúde estão entre os mais 
vulneráveis do país e “possuem a menor disponibilidade de leitos e respiradores e as maiores 
limitações relacionadas com o transporte de enfermos". Nesse sentido, foi relatada a falta ou 
insuficiência de medicamentos, médicos, equipamentos básicos de proteção e exames rápidos. Da 
mesma forma, os solicitantes indicaram que a assistência médica diminuiu nas comunidades mais 
remotas devido ao término do "Programa Mais Médicos"6, o que teria refletido um aumento na 
mortalidade infantil indígena. 

 
7. No contexto da pandemia da COVID-19, o DSEI-Y teria adotado um Plano de 

Contingência e Prevenção ao Novo Coronavírus, que, segundo os solicitantes, não leva em 
consideração “as realidades socioculturais dos povos indígenas da TIY”. Os hábitos culturais, como 
várias famílias em uma mesma casa, compartilhando utensílios domésticos, dificultam as medidas de 
isolamento social. Da mesma forma, o referido Plano não proporia medidas concretas ou estratégias 
“viáveis e efetivas” para “remoção, prevenção e isolamento de casos na TIY”. Tampouco se considerou 
a proteção de grupos em isolamento voluntário, que estão em uma região de “intensa invasão do 
garimpo”. Com efeito, a solicitação indica que o Plano de Contingência "abstrai a existência de milhares 
de garimpeiros não indígenas na área e desconsidera um dos principais vetores de propagação da 
doença". 

 
8. Além disso, os solicitantes alegaram que o período mínimo de quarentena para a 

entrada de profissionais de saúde na TIY estava sendo violado e que estariam usando apenas exames 
rápidos7. Relataram também que algumas pessoas que entram na Terra Yanomami, incluindo as 
autorizadas (como alguns pilotos de aeronaves), não usam equipamentos de proteção individual, 

                                                           
2 Considera-se que são assim classificados internamente. "[Os] povos indígenas em uma situação de contato inicial são povos ou 
segmentos de povos indígenas que mantêm contato intermitente ou esporádico com a maioria da população não indígena, geralmente 
referindo-se àqueles que iniciaram um processo de contato recente. No entanto, note-se que 'inicial' não deve necessariamente ser 
entendido como um termo temporal, mas uma referência ao baixo grau de contato e interação com a sociedade maioritária não 
indígena”. Ver: CIDH, Povos Indígenas em Isolamento Voluntário e Contato Inicial nas Américas: Recomendações para o Respeito Total 
pelos Direitos Humanos, OEA / Ser.L / V / II. Doc. 47/13 de 2013, par. 11. 
3 "Povos indígenas em uma situação de isolamento voluntário são povos indígenas ou segmentos de povos indígenas que não mantêm 
contatos com a maioria da população não indígena e frequentemente evitam todo tipo de contato com pessoas fora de sua aldeia". 
Ver: CIDH, Povos Indígenas em Isolamento Voluntário e Contato Inicial nas Américas, 2013, par. 14) 
4 Isso é particularmente relevante, considerando o papel dos idosos para os referidos povos indígenas, essenciais para a sobrevivência 
do patrimônio cultural Yanomami e Ye'kwana. 
5Fonte: Boletim Epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI). Após aprovação da presente resolução, o índice 

atualizado do boletim, de 18 de julho de 2020, indica 280 casos confirmados na TIY.  
6 Veja: Ministério da Saúde do Brasil, Mais Medico Linha do Tempo. Disponível em: http://maismedicos.gov.br/linha-do-tempo. 
Acesso em 1 de julho de 2020. 
7 Os requerentes indicam que o Ministério da Saúde informou que esses exames, no caso de pacientes assintomáticos, teriam precisão 
de apenas 25%. 
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como máscaras. Manifestou-se ainda preocupação com o crescente número de funcionários do DSEI-
Y contaminados e consequentemente afastados, aumentando criticamente o déficit de funcionários no 
curto prazo. Além disso, os solicitantes alegam que as pessoas possíveis beneficiárias também 
enfrentam dificuldades em receber atendimento de saúde na rede urbana, uma vez que o sistema de 
saúde do estado de Roraima atingiu seu limite, sem leitos disponíveis para tratamento de casos graves. 

 
9. Em terceiro lugar, os solicitantes alegam que “a população Yanomami e Ye’kwana está 

perigosamente exposta à doença devido à intensificação da atividade ilegal do garimpo em suas terras 
desde 2018, sem que o Estado brasileiro tenha tomado com a devida diligência as medidas necessárias 
para impedi-la”. Os garimpeiros que estão na TIY entrariam em contato com os povos indígenas com 
frequência, sendo vetores potencialmente importantes da COVID-19, principalmente considerando 
que transitam pelo território e áreas urbanas8. Os solicitantes forneceram informações abrangentes, 
datadas entre 2019 e 2020, denunciando uma presença crescente de garimpeiros. Essas informações 
incluíram estudos usando satélites que localizam suas atividades nas proximidades de várias 
aldeias, uma delas formada por povos indígenas em isolamento voluntário. 

 
10. Segundo o registro, estima-se que atualmente haja 20 mil garimpeiros na TIY, 

apesar de ser uma atividade ilegal. Esse número refletiria o crescimento da exploração de ouro 
em Roraima, atribuído pelos solicitantes à falta de medidas implementadas para suprimi-la, 
destacando principalmente a desativação de três "Bases de Proteção Etnoambiental" (BAPE)9. 
Nesse sentido, uma Ação Civil Pública para a reabertura dessas três BAPE foi considerada 
procedente em novembro de 2018, argumentando, entre outros, que “as ações atualmente 
adotadas para coibir a prática de garimpo, fundadas em operações esporádicas, têm se mostrado 
deficientes, o que representa sério risco à manutenção de área especialmente protegida, bem 
como ao patrimônio da União”. Essa decisão teria sido confirmada em 15 de junho de 2020, em 
recurso judicial, afirmando o tribunal responsável que 

 
[…] A questão em debate é relevante não apenas em vista das implicações 
ambientais e de segurança que podem resultar do não cumprimento imediato da 
sentença, pois são medidas para conter os garimpeiros que trabalham na região, 
que entram na Terra Indígenas Yanomami em atividades ilegais de garimpo, bem 
como a necessidade atenção redobrada para evitar a disseminação de epidemias 
virais e outras moléstias resultantes da contaminação de rios e fauna por mercúrio, 
como afirma o Ministério Público Federal, situação agravada pelo contexto atual de 
uma pandemia pela qual o país está passando, em uma configuração evidente de 
perigo reverso se não tivesse iniciado a implementação das medidas determinadas 
na sentença. 

 
11. Apesar da decisão de reabrir as BAPE ser de 2018, segundo os solicitantes, apenas 

uma BAPE teria sido reaberta e está atualmente em operação. Da mesma forma, foi destacado que, 
embora houvesse alguns avanços específicos em matéria judicial sobre o garimpo ilegal, os processos 
não teriam sido concluídos, sem resultar em condenações, "contribuindo para um amplo senso de 
impunidade". 

 

                                                           
8 Os requerentes contextualizaram a ameaça aparentemente representada pela presença de garimpeiros, indicando que a conexão 
entre a presença de terceiros não autorizados na TIY e os efeitos na vida do povo Yanomami devido a doenças tem raízes na história 
do contato das pessoas com os não indígenas. De acordo com estudos realizados, em 1974-75, no contexto da construção de uma 
rodovia, 22% da população de quatro aldeias afetadas pelas construções morreu de doenças infecciosas. Entre 1987 e 1990, antes do 
crescimento do mercado de garimpo ilegal, 22% dos Yanomami no estado de Roraima pereceram. Considerando que as pessoas 
possíveis beneficiárias são classificadas como indígenas de contato recente e que alguns grupos nem foram contatados (isolamento 
voluntário), sua "memória imunológica" é, portanto, "mais sensível a doenças". Veja: RAMOS, Alcida Rita e TAYLOR, Kenneth I. “Os 
Yanoama no Brasil 1979 e o Parque Indiano Yanomami, Proposta e Justificação”. IWGIA Document 37. Copenhagen, 1979. P. 123; 
Instituto Socioambiental, O Impacto da Pandemia na Terra Indígena Yanomami, 2020, p. 27. Ver também: CIDH, Povos Indígenas em 
Isolamento Voluntário e Contato Inicial nas Américas, 2013, parágrafo 118. 
9 Conectado à repressão da atividade de garimpo ilegal. 
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12. Além do exposto, os solicitantes apresentaram um estudo indicando que os 14 Polos 
Base de Saúde que se encontram em áreas próximas ao garimpo são os que estão em maior 
vulnerabilidade. Nesse ponto, um estudo do Instituto Socioambiental10 (considerando apenas as 
aldeias próximas ao garimpo) concluiu que, sem medidas de proteção implementadas, 40% do grupo 
analisado (5.600 Yanomamis) acabaria contaminado pela COVID-19. 

 
13. Os solicitantes forneceram informações indicando o contato recorrente entre os 

garimpeiros e as pessoas possíveis beneficiárias. Em 13 de março de 2020, já no contexto da pandemia 
da COVID-19, as autoridades informaram a chegada de um grupo de 50 pessoas nas proximidades de 
uma das comunidades, que instalou um acampamento e balsas para a atividades de garimpo. Também 
denunciaram que, por meio de imagens de satélite, foi possível verificar que o garimpo está localizado 
a poucos quilômetros de uma comunidade em isolamento voluntário, cuja BAPE correspondente 
permanece desativada. Como exemplo, os solicitantes indicaram que, em 17 de abril de 2020, três 
garimpeiros teriam chegado a um dos postos de saúde, na Missão Catrimani, exigindo o uso do sistema 
de rádio do posto. Em 15 de junho, foram recebidas informações sobre a presença de 5 balsas de 
garimpeiros armados nas proximidades de duas comunidades. 

 
14. Os solicitantes argumentam que os encontros entre as pessoas possíveis beneficiárias 

e os garimpeiros são frequentemente hostis e violentos: “As comunidades indígenas da TIY 
comumente se sentem ameaçadas pelos trabalhadores do garimpo ilegal, muito frequentemente 
armados, que trazem bebidas alcóolicas, assediam suas mulheres, roubam de suas roças, e aliciam 
seus jovens para atividades ilícitas. Nos casos mais graves, os conflitos resultam em ataques abertos e 
mortes”. Da mesma forma, o fenômeno do garimpo ilegal também violaria a visão ontológica do povo 
Yanomami, segundo a qual os minerais foram colocados no solo por uma divindade. Nesse contexto, 
as autoridades entraram com uma Ação Civil Pública para exigir a implementação de um Plano de 
Emergência ante a COVID-19 e a retirada dos garimpeiros da TIY. A ação foi rejeitada em 11 de maio 
de 2020, por não ser considerada o modo adequado para determinar se as medidas adotadas pelo 
Estado seriam suficientes para proteger os Yanomamis. A esse respeito, em 14 de julho, os solicitantes 
indicaram que mediante recurso de agravo, em 3 de julho, havia sido determinado judicialmente que 
o Estado apresentaria, dentro de um período de 5 dias, um "Plano de Emergência" para retirar 
garimpeiros das TIY. O prazo teria expirado em 10 de julho, sem o recebimento do plano determinado. 

 
15. Em quarto lugar, os solicitantes acrescentaram que os possíveis beneficiários também 

correm risco de contaminação pelo mercúrio proveniente do garimpo ilegal. Segundo as informações 
recebidas, o monitoramento do Instituto Socioambiental registrou uma perda de 1.925,8 hectares de 
floresta como consequência do garimpo ilegal. Somente em março de 2020, 114 hectares teriam sido 
afetados. Como resultado da suposta contaminação ambiental, um estudo de 2018 verificou a 
contaminação da população Yanomami nas proximidades de áreas de garimpo. Nessa oportunidade, 
as comunidades Waikás Ye'kuana e Waikás Aracaça registraram taxas de contaminação de 27,7% e 
92,3%, respectivamente. A investigação também destacou que, na comunidade de Waikás Aracaça, 
três meninas com menos de três anos apresentaram taxas significativas de contaminação. 

 
16. Por fim, os solicitantes alegaram que o líder dos povos indígenas em questão, Davi 

Kopenawa Yanomami, é alvo de ameaças frequentes. A Hutukara Associação Yanomami teria recebido 
relatos de pessoas indígenas que seriam assediadas por seu relacionamento com o possível 
beneficiário. Em dezembro de 2019, um membro da família teria sido atacado por duas pessoas que 
estavam perguntando sobre ele, ameaçando-o de morte. Além disso, os solicitantes indicaram que 
haveria veículos circulando suspeitosamente no local de trabalho de Davi Kopenawa Yanomami, 
observando ou fazendo gravações. Em 2017, o possível beneficiário teria sido incluído no Programa 
de Proteção para Defensores de Direitos Humanos, recebendo como medida de proteção um “Plano 
Policiamento”, o que, de acordo com a solicitação, não estaria sendo realizado adequadamente. Em 

                                                           
10 Instituto Socioambiental, O Impacto da Pandemia na Terra Indígena Yanomami, 2020, p. 3) 
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julho de 2019, as investigações relacionadas a supostos atos de ameaças contra o possível beneficiário 
foram encerradas (sem mais informações sobre o motivo). 

 
17. Em 30 de junho de 2020, os solicitantes enviaram informações alegando que dois 

indígenas Yanomami foram assassinados por garimpeiros após desentendimentos sobre troca de 
alimentos. Da mesma forma, foi indicado que na comunidade de Waikás pelo menos 15 pessoas 
possíveis beneficiárias estariam com sintomas da COVID-19, presumivelmente após um jovem 
Yanomami ter estado com os garimpeiros.  

 
2. Resposta do Estado 
 

18. O Estado forneceu informações indicando que existem dois processos judiciais 
internos relacionados a esse assunto, um no qual foi determinada a reabertura de três BAPE, decisão 
confirmada em 15 de junho de 2020; e outro em que solicitou-se a apresentação de um plano de 
emergência para o efetivo monitoramento territorial da TIY, com a retirada de infratores ambientais, 
no contexto da pandemia da COVID-19. Este teria sido rejeitado, com o recurso pendente de resolução. 
Nesse sentido, de acordo com o Estado, as questões apresentadas no pedido de medidas cautelares já 
estão sendo analisadas pelo judiciário interno. O Estado não se manifestou sobre a decisão judicial de 
14 de julho determinando a apresentação do mencionado “Plano de Emergência”.  

 
19. O Estado acrescentou que, além disso, foram tomadas medidas para garantir a 

segurança alimentar dos povos indígenas no país no contexto da pandemia. A título ilustrativo, indicou 
que 35 das famílias Yanomami em questão receberam uma cesta básica, além das outras 9.000 
distribuídas pela Fundação Nacional do Índio (Funai) no estado de Roraima (sem especificar se 
chegaram às comunidades das pessoas possíveis beneficiárias). 

 
20. Em relação a ações específicas de atenção à saúde, o Estado informou que realizou 

reuniões de concertação entre órgãos institucionais, destacando as medidas implementadas pela 
coordenação da Funai em Roraima, incluindo, ao menos, o DSEI Leste Roraima e o DSEI Yanomami, 
este último com escopo de ação no território dos possíveis beneficiários. Entre as ações destacadas 
pelo Estado estão: a. Distribuição de alimentos - Auxílio do Exército e DSEI Leste - para as famílias em 
geral; b. Distribuição de alimentos para as famílias com casos suspeitos e/ou confirmados, para que 
façam o isolamento; c. Coordenação, junto com os Distritos, das estruturas e fluxos a serem 
implementados; d. Participação da normatização e implementação do protocolo a nível regional; e. 
Solicitação de 35 unidades habitacionais (120 Leitos) do ACNUR para atendimento do DSEI Leste; f. 
Solicitação de um local específico para quarentena e isolamento de indígenas Yanomami (em virtude 
das especificidades da etnia, eles não conseguem fazer isolamento de outros pacientes crônicos); g. 
Solicitação de fiscalização de pontos de garimpo e acessos de entrada da TI Yanomami; h. Compras 
para apoiar as barreiras sanitárias mantidas por indígenas (alimentação, tenda, EPI's) – processo em 
andamento; i. Realização de trabalho de fiscalização para averiguar atividades ilegais de não indígenas 
na área leste (chamada de área de lavrado, que não abrange a TI Yanomami). 

 
21. O Estado também indicou que foi feito um mapeamento das 61 barreiras sanitárias 

instaladas em terras indígenas (não especificadas) e ações detalhadas realizadas pelo DSEI-Leste 
Roraima11. Quanto ao DSEI-Yanomami, o Estado informou que compreende 78 Unidades Básicas de 
Saúde Indígena e 37 Polos Base de Atenção. Em maio de 2020, o DSEI-Y realizou uma missão para 
transferir “medicamentos, alimentos e infraestrutura” para uma vila (Xexena). Da mesma forma, a 
equipe do Polo Base Uraricoera visitou três comunidades (Rerebe, Naperobi e Korekorema) para 
monitorar a situação dos povos indígenas em quarentena, depois que tiveram contato com uma pessoa 
com a COVID-19. 

 

                                                           
11 Resulta dos autos que o DSEI-Leste Roraima não está focado nos possíveis beneficiários, mas nos DSEI-Yanomami. 
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22. Além disso, o DSEI-Y foi em comunidades com casos positivos de COVID-19 para 
realizar exames rápidos e diagnósticos precoces, obtendo equipamento de proteção individual12 e 
tendo recebido a doação de três nebulizadores portáteis. A Casa de Saúde Indígena, assim como as 
Unidades Básicas de Saúde Indígena, também foi desinfetada. 

 
23. A partir dos anexos fornecidos pelo Estado, entende-se que foi formado um “Plano 

Nacional de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em Povos Indígenas”, bem 
como respectivos Planos Distritais. Esses planos “definem o nível de resposta e a estrutura de 
comando correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta". Nota-se que o Plano Nacional, 
cuja cópia foi fornecida à Comissão, reconhece que historicamente "observou-se maior 
vulnerabilidade biológica dos povos indígenas a viroses, em especial às infecções respiratórias", 
destacando a vulnerabilidade particular dos povos de contato recente ou isolados. Além disso, os 
anexos se referem às "Equipes de Resposta Rápida", encarregadas de “realizar, prioritariamente, ações 
relacionadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19" e restrições ao contato de agentes da 
FUNAI e outros civis com os povos indígenas, para evitar "a propagação da epidemia". O Estado não 
detalhou esses aspectos nos anexos. 

 
24. Em relação à proteção específica para os povos indígenas em isolamento voluntário, o 

Estado indicou que ela é assegurada pela Frente de Proteção Etnoambiental e pelas BAPE, 
estrategicamente localizadas no interior das terras indígenas. Nesse sentido, o Estado destacou que 
uma BAPE foi reaberta na TIY, agregando informação sobre ações nacionais de fiscalização das terras 
indígenas em geral, detalhando a legislação pertinente para os povos em isolamento voluntário.  

 
25. O Estado acrescentou informações sobre os procedimentos relacionados à proteção 

territorial das terras indígenas no Brasil. Indicou-se que “em 2019, a Coordenação-Geral de 
Monitoramento Territorial da FUNAI apoiou o desenvolvimento de 877 ações de proteção territorial 
implementadas pelas Coordenações Regionais, Coordenações Técnicas Locais e Frente de Proteção 
Etno-ambiental do órgão, atendendo a 315 terras indígenas. Destas ações, 331 foram de fiscalização, 
502 de prevenção de ilícitos e 44 levantamentos de informações territoriais”. Da mesma forma, o 
Estado acrescentou informações detalhadas sobre prevenção e combate a incêndios em territórios 
indígenas. 

 
26. Com relação ao combate ao garimpo ilegal no território dos possíveis beneficiários, o 

Estado indicou que foi realizada a “Operação Curare XI” para combater a referida atividade na TIY, 
fornecendo informações gerais sobre planos e políticas públicas em nível nacional e regional. 

 
27. Especificamente em relação ao possível beneficiário Davi Kopenawa Yanomami, o 

Estado informou que ele está incorporado ao Programa de Proteção para Defensores de Direitos 
Humanos desde setembro de 2017. A equipe federal do Programa de Proteção lhe teria prestado três 
atendimentos presenciais, em 2016, 2017 e 2019, nos quais “o contexto de risco e ameaça 
permaneceu, sendo o garimpo relatado repetidamente pelo defensor como a principal causa de 
insegurança dentro da terra indígena”. Segundo o Estado, “a Equipe tem encontrado enorme 
dificuldade de articular medidas de proteção no estado de Roraima. Recentemente, em junho de 2020, 
foi encaminhado ofício pelo PPDDH à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Roraima, 
solicitando adoção de medidas de proteção e segurança aos arredores do ISA e da HAY, ante a 
possibilidade de retaliações aos funcionários e indígenas que participam da campanha sobre a relação 
entre o garimpo ilegal e a COVID-19. No entanto, até o presente momento, não se obteve retorno”.  

 
28. Considerando o exposto, o Estado alegou que o presente pedido de medidas cautelares 

não atende aos requisitos do Regulamento da CIDH, indicando uma alegada falta de esgotamento dos 

                                                           
12 Material enviado em 22 de maio de 2020: Máscaras: 7.800; N95: 500 máscaras; Luvas descartáveis: 2700; Avental cirúrgico 
descartável: 320; Tampa descartável: 0; Óculos de proteção: 3; Testes rápidos: 360. Estoque de material em 22 de maio de 2020: 
Máscaras: 50; N95: 10 máscaras; Luvas descartáveis: 221.250; Avental cirúrgico descartável: 7088; Tampa descartável: 27000; Óculos 
de proteção: 428; Testes rápidos: 283; Álcool líquido 70%: 1104 L. 
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recursos internos, além de recordar a natureza subsidiária da jurisdição internacional, uma vez que 
que os solicitantes não teriam demonstrado que as medidas implementadas pelo Estado seriam 
insuficientes ou ineficientes. Além disso, o Estado acrescentou que “neste contexto, percebe-se que a 
questão da atividade garimpeira ilegal, cujo histórico foi apresentado pelos solicitantes, é uma 
situação deveras antiga cujos contornos vêm se delineando com o passar do tempo, não ostentando, 
porém, traço de atualidade, o que soa incompatível com o pedido de adoção de medidas urgentes”. 

 
2.1 Informações complementares enviadas pelo Estado 
 

29. Em 25 de junho de 2020, o Estado enviou informações complementares indicando que 
haveria um “Plano Operacional Integrado de Segurança para a Reativação das BAPE das TI 
Yanomami”. Foi indicado que várias reuniões de concertação foram realizadas, lembrando que uma 
das três BAPE a serem reativadas já está em operação. Da mesma forma, o Estado informou que a 
FUNAI está apoiando financeiramente as "barreiras sanitárias" tanto na parte da Terra Indígena em 
Roraima quanto no Amazonas. Essas barreiras, de acordo com as informações registradas, não estão 
relacionadas aos esforços de fiscalização e retirada de garimpeiros, mas contribuiriam para combater 
a disseminação da COVID-19 entre os povos indígenas (sem detalhar). 

 
30. Em relação à reabertura das outras BAPE, o Estado informou que a próximo será a 

BAPE Serra da Estrutura, "cuja prioridade é garantir o monitoramento e a proteção dos povos isolados 
que habitam a região". Para a reinstalação da BAPE, o Estado realizou as operações de combate ao 
garimpo intituladas “Mutum e Mucajaí” em 2019. Essa BAPE, inclusive, teria sido utilizado na 
Operação Curare XI em 2019, acima mencionada (ver parágrafo 26 supra). 

 
31. O Estado acrescentou que, dada a “seriedade das ações criminais realizadas na região 

amazônica”, foi autorizado o uso da Força Nacional em ações entre agosto e outubro de 2019 em terras 
indígenas, detalhando as operações nacionais de repressão contra crimes ambientais e relacionados. 
No entanto, na data do relatório estatal, a Força Nacional não havia sido usada na Terra Indígena 
Yanomami. Particularmente na TIY, o Estado informou sobre os obstáculos ao combate ao garimpo, 
explicando que “no Brasil, os Yanomamis ocupam grande região montanhosa de fronteira com a 
Venezuela, em uma área contínua de 9.419.108 ha.”. Com efeito, o Estado destacou que "o combate aos 
garimpos diminui o tensionamento das áreas e contribui para minimizar a disseminação de doenças”. 

 
32. Nesse contexto, particularmente em relação à COVID-19, o Estado alegou que, desde 

janeiro de 2020, o Ministério da Saúde disponibilizaria “uma série de documentos técnicos para que 
povos indígenas, gestores e colaboradores possam adotar medidas que ajudem a prevenir e tratar a 
infecção pelo novo Coronavírus”. Nesse sentido, os membros do DSEI Yanomami são orientados a 
priorizar o trabalho de busca ativa domiciliar de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), realizando triagem de casos, evitando-se a circulação de pessoas 
com sintomas respiratórios”. Os casos diagnosticados teriam sido tratados de acordo com os 
protocolos de tratamento específicos da COVID-19. 

 
33. Com relação às alegações dos solicitantes sobre a contaminação por mercúrio, o 

Estado informou que foi formado um grupo de trabalho para implementar a Convenção de 
Minamata13, que trata do uso de mercúrio, acrescentando que existe um sistema de notificação de 
contaminação por mercúrio no sistema de saúde indígena. 

 
34. O Estado alegou, em contraste com as informações disponíveis em seu primeiro 

relatório (ver parágrafo 27 supra) que “não há notícia de pedido para a adoção de algum esquema de 
proteção para a liderança Davi Kopenawa Yanomami”, indicando que ele deveria fazer sua solicitação 
ao Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos. 

                                                           
13 Tratado Internacional para proteger a saúde humana e o meio ambiente dos efeitos adversos do mercúrio. Veja: UNEP, Convenção 
de Minamata. Disponível em: https://www.unenvironment.org/resources/report/minamata-convention-mercury. (em inglês). 
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35. Por fim, constam nos registros a afirmação do Estado no sentido de que, ainda que a 

FUNAI venha implementando ações para proteger a TIY, “com o fim de proteger a vida dos Yanomami 
e Ye'kwana, bem como a proteção territorial, é mister avançar, e para tanto é fundamental a ampliação 
dos esforços em prol de articulações interinstitucionais, notadamente com os órgãos de segurança 
pública e ambiental, a serem conduzidos pela alta gestão desta Fundação”. 

 
III. ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE GRAVIDADE, URGÊNCIA E IRREPARABILIDADE 

 
36. O mecanismo de medidas cautelares faz parte do papel da Comissão no 

monitoramento do cumprimento das obrigações de direitos humanos estabelecido no artigo 106 da 
Carta da Organização dos Estados Americanos. Essas funções gerais de supervisão estão estabelecidas 
no artigo 41 (b) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também incluída no artigo 18 (b) 
do Estatuto da CIDH. O mecanismo de medidas cautelares está descrito no artigo 25 do Regulamento 
da Comissão. De acordo com esse artigo, a Comissão outorga medidas cautelares em situações graves 
e urgentes, em que tais medidas são necessárias para prevenir danos irreparáveis às pessoas. 

 
37. A Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (doravante 

"a Corte Interamericana" ou "Corte IDH") estabeleceram reiteradamente que medidas cautelares e 
provisórias têm uma natureza dupla, uma cautelar e uma tutelar. Quanto à tutelar, as medidas buscam 
evitar danos irreparáveis e preservar o exercício dos direitos humanos. Quanto à natureza cautelar, 
as medidas cautelares têm o objetivo de preservar uma situação jurídica enquanto estiver sendo 
considerada pela CIDH. O propósito da natureza cautelar é preservar os direitos em risco até que a 
petição que esteja sob análise no Sistema Interamericano seja resolvida. O objeto e finalidade são para 
garantir a integridade e a eficácia da decisão de mérito e, assim, evitar que os direitos reivindicados 
sejam violados, situação que poderia tornar inócua ou ineficaz (effet utile) a decisão final. Nesse 
sentido, as medidas cautelares ou provisórias permitem que o Estado em questão cumpra a decisão 
final e, se necessário, cumpra as reparações ordenadas. Para efeitos de decisão, e em conformidade 
com o artigo 25.2 do seu Regulamento, a Comissão considera que:  

 
a. a “gravidade da situação” significa o sério impacto que uma ação ou omissão pode ter 
sobre um direito protegido ou sobre o efeito eventual de uma decisão pendente em um caso 
ou petição nos órgãos do Sistema Interamericano; 
 
b. a “urgência da situação” é determinada pelas informações que indicam que o risco ou a 
ameaça são iminentes e podem materializar-se, requerendo dessa maneira ação preventiva 
ou tutelar; e 
 
c. o “dano irreparável” significa os efeitos sobre direitos que, por sua própria natureza, não 
são suscetíveis de reparação, restauração ou indenização adequada. 

 
38. Na análise dos requisitos acima mencionados, a Comissão reitera que os fatos que 

motivam uma solicitação de medidas cautelares não precisam estar totalmente comprovados. A 
informação proporcionada, para efeitos de identificar uma situação de gravidade e urgência, deve ser 
avaliada de uma perspectiva prima facie14. Do mesmo modo, em relação ao declarado pelo Estado 
quanto à suposta falta de esgotamento de recursos internos, que é um dos pressupostos de 
admissibilidade de uma petição, a Comissão lembra que o mecanismo de medidas cautelares se rege 
exclusivamente pelo artigo 25 do Regulamento. Nesse sentido, o artigo 6 e sua alínea a estabelecem 
unicamente que: “[a]o considerar o pedido, a Comissão levará em conta seu contexto e os seguintes 

                                                           
14 Ao respeito, por exemplo, se referindo a medidas provisionais, a Corte Interamericana tem considerado que tal padrão requer um 
mínimo de detalhe e informação que permita apreciar prima facie a situação de risco e urgência. Corte IDH, Assunto sobre crianças e 
adolescentes privados de liberdade no “Complexo do Tatuapé” da Fundação CASA. Solicitação de ampliação de medidas provisionais. 
Medidas provisionais em relação ao Brasil. Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 4 de julho de 2006. 
Considerando 23. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/febem_se_03.pdf 
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elementos: a) se a situação foi denunciada às autoridades pertinentes ou se há motivos para isso não 
poder ser feito […].”15 

 
39. Em relação ao contexto indicado, no presente assunto, a Comissão observa que 

diferentes fatores de risco foram alegados, como a invasão de pessoas externas ao território dos 
possíveis beneficiários - o que teria aumentado atualmente -, que entram em contato com o população 
indígena gerando violência; deficiências no acesso adequado e oportuno a cuidados médicos; a 
condição de especial vulnerabilidade da população indígena; fatores que atualmente e em conjunto, 
se refletem nos riscos da TIY ante a atual pandemia da COVID-19. Todos esses elementos operariam 
simultaneamente, em um cenário complexo. Nesse sentido, é importante destacar que não há 
controvérsia entre as partes sobre a necessidade especial de proteção dos possíveis beneficiários, 
reconhecida pelo Estado em seu relatório (ver parágrafo 35 supra) e reafirmada na decisão judicial 
interna de 15 de junho de 2020, a qual declarou que “a questão em debate é relevante não apenas 
pelas implicações ambientais e de segurança, mas também porque se evidencia a necessidade de uma 
atenção redobrada para evitar a propagação de epidemias virais e outras moléstias resultantes da 
contaminação de rios e fauna com mercúrio, situação agravada pelo contexto atual da pandemia”. (ver 
parágrafo 10 supra). 

 
40. Com efeito, a Comissão afirmou que “historicamente, os povos indígenas e tribais têm 

sido sujeitos a condições de marginalização e discriminação”, razão pela qual reitera que “dentro do 
direito internacional em geral e no direito interamericano especificamente, é necessária proteção 
especial para que os povos indígenas possam exercer seus direitos plena e equitativamente com o 
restante da população. Além disso, pode ser necessário estabelecer medidas especiais de proteção 
para os povos indígenas, a fim de garantir sua sobrevivência física e cultural - um direito protegido em 
vários instrumentos e convenções internacionais”16. Nesse sentido, a divergência entre as partes 
restringiu-se a avaliar se a situação atual representa um sério risco de danos irreparáveis. 

 
41. Ao analisar os requisitos regulamentares em relação à gravidade, a Comissão observa 

que a fonte de risco mais destacada pelos solicitantes se refere às possíveis consequências decorrentes 
da exposição à COVID-19. Observa ainda que a propagação do vírus teria atingido o interior da Terra 
Indígena Yanomami, com contaminação nas aldeias. Em relação ao exposto, a Comissão nota que, de 
acordo às informações fornecidas, até meados de junho de 2020, 150 casos positivos foram 
confirmados na TIY, incluindo 4 óbitos. 

 
42. No contexto exposto, a Comissão observa, em primeiro lugar, que os solicitantes 

alegaram que o sistema de saúde projetado para atender os possíveis beneficiários apresentaria sérias 
deficiências, sendo classificado como “o segundo mais crítico dos 34 DSEI existentes no país”. Os 
solicitantes alegaram falta de medicamentos, médicos, equipamentos básicos de proteção, exames 
rápidos, leitos e meios adequados de transferência de pacientes, destacando um quadro de evasão dos 
profissionais de saúde, supostamente devido ao encerramento de programas governamentais, bem 
como ao contágio por COVID-19 pelos próprios profissionais (ver parágrafo 6 supra). 

 
43. Além da alegada debilidade da rede de atenção à saúde indígena, a Comissão nota em 

segundo lugar que os solicitantes enfatizaram uma particular vulnerabilidade imunológica dos povos 
Yanomami e Ye'kwana, considerando que são de contato recente ou isolados. Esta percepção se 
basearia nos dados de mortalidade dos povos mencionadas, destacando infecções respiratórias (ver 

                                                           
15   O artigo 46 da Convenção Americana, citado pelo Estado, se refere a “petição ou comunicação apresentada de acordo com os artigos 
44 ou 45 […]”, os quais se referem exclusivamente ao sistema de petições e casos. Nota-se que os artigos 44 e 45 da Convenção 
Americana se referem a “denúncias ou queixas de violação” da Convenção. O mecanismo de medidas cautelares não tem como função 
estabelecer a existência ou não de uma ou mais violações (ver artigo 25.8 do Regulamento da Comissão) e a consequente 
responsabilidade internacional do Estado; mas, conforme expressa o artigo 25 do Regulamento da Comissão, as medidas cautelares 
deverão “[…] estar relacionadas a situações de gravidade e urgência que apresentem risco de dano irreparável às pessoas ou ao objeto 
de uma petição ou caso pendente nos órgãos do Sistema Interamericano”. 
16 CIDH, Igualdade de Compêndios e Não Discriminação: Padrões Interamericanos, OEA / Ser.L / V / II.171, Doc. 31, 12 de fevereiro 
de 2019, p. 103-106. Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Compendio-IgualdadNoDiscriminacion.pdf. 
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parágrafo 5 supra). Tal dado é apoiado por informações enviadas pelo Estado, que reconhece que 
historicamente “foi observada maior vulnerabilidade biológica dos povos indígenas para viroses, 
especialmente infecções respiratórias”, destacando a particular vulnerabilidade dos povos 
recentemente contatados ou isolados. 

 
44. Em terceiro lugar, a Comissão também observa que a situação atual dos possíveis 

beneficiários está inserida no aumento da presença de terceiros não autorizados na TIY, em relação 
aos últimos anos, estimando-se ali a presença de 20 mil garimpeiros. De fato, os solicitantes 
forneceram cópias de várias denúncias detalhadas sobre a presença de garimpo na Terra Indígena dos 
possíveis beneficiários. Além das alegações de que a presença dessas pessoas na TIY muitas vezes 
levaria a situações hostis (ver infra, parágrafo 46), esses indivíduos seriam importantes vetores 
potenciais na disseminação da COVID-19, dada a sua constante passagem pela TIY e por comunidades 
urbanas. Esse aspecto é essencial a ser levado em consideração no que diz respeito ao sério impacto 
sobre os direitos à vida e à integridade pessoal dos possíveis beneficiários, em função da multiplicação 
de contatos indesejados e fora do seu controle. 

 
45. Tendo em vista a alegada presença considerável de garimpeiros na TIY, não 

contestada pelo Estado, a Comissão observa que não se implementou medidas adequadas para 
enfrentar a situação. Isso apesar da decisão judicial interna de 2018, confirmada em junho de 2020, 
que determinou a reabertura das três "Bases de Proteção Etnoambiental" (BAPE) e a decisão de 3 de 
julho de 2020, que determinou a preparação de um "Plano de Emergência" para a retirada dos 
garimpeiros. A Comissão observa com preocupação que as decisões não estariam sendo cumpridas, 
destacando que a BAPE relacionada à proteção de grupos isolados não teria sido reativada (ver 
parágrafo 30 supra). Também não há informações de que medidas substitutas adequadas tenham sido 
adotadas. 

 
46. A Comissão também observa que a presença dessas pessoas na TIY vem acompanhada 

de situações hostis e violência contra a população indígena (ver parágrafo 17 supra), o que é 
observado há muitos anos. Destaca-se que, em relação aos indígenas Yanomami, a CIDH havia 
declarado anteriormente que “está sob constante ameaça de garimpeiros ilegais e outros não 
indígenas que invadem suas terras”, recebendo informações sobre o assassinato de indígenas e 
destacando a importância da FUNAI17. Na presente solicitação, os alegados atos de ameaça e violência 
são observados com preocupação, particularmente o recente assassinato de dois indígenas 
Yanomamis, supostamente por garimpeiros. Nesse sentido, observa-se que o Estado não respondeu 
sobre os atos de assédio e violência alegados pelos solicitantes. 

 
47. A Comissão toma nota da resposta fornecida pelo Estado e observa que, em grande 

parte, se referiu a ações gerais para proteger os povos indígenas no Brasil, políticas públicas e planos 
ou projetos de políticas ou ações a serem desenvolvidas. Sem prejuízo de sua importância, nota-se que 
o Estado não explicou como essas observações se aplicariam de maneira específica em relação aos 
possíveis beneficiárias. De fato, não foi evidenciado se as referidas ações seriam implementadas em 
favor dos povos Yanomami e Ye'kwana18. Nota-se também que parte das informações se refere a 
medidas relacionadas ao DSEI-Leste Roraima, que não seria o distrito designado para a atenção dos 
Yanomami e Ye'kwana. Também foram mencionados outros assuntos que não estão diretamente 
relacionados às fontes de riscos indicados nesta oportunidade, como operações de combate a ilícitos 
em outras terras indígenas e medidas de combate a incêndios. Da mesma forma, o Estado não 
especificou se o Plano Nacional de Contingência para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus em 
Povos Indígenas, o respectivo Plano Distrital ou as barreiras sanitárias estariam sendo 
adequadamente implementados no TIY e, se aplicável, se têm sido eficazes. 

 

                                                           
17 CIDH, Situação dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas e Tribais da Panamazônia, OEA / Ser.L / V / II. 
Doc. 176, 2019, pars. 406 - 408. 
18 Por exemplo, equipes de resposta rápida (ver parágrafo 23 supra), procedimentos da FUNAI Roraima. 
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48. Em conformidade com o exposto, a Comissão observa que as informações fornecidas 
pelo Estado mostram que certas ações foram tomadas em certas aldeias - como a distribuição de cestas 
básicas, medicamentos, visitas, operações de desinfecção, entre outras medidas pontuais19 - que em si 
mesmas são positivas, mas podem não ser suficientes. Especialmente levando-se em consideração os 
problemas apresentados; o tamanho dos Povos Indígenas Yanomami e Ye'kwana, constituídos por 
cerca de 26 mil pessoas distribuídas em 321 aldeias; suas vulnerabilidades imunológicas específicas20; 
os desafios do sistema de saúde que os atende, composto por 37 Polos Base; além da relevante 
presença de terceiros não autorizados na TI. 

 
49. Assim, na situação atual, com base nas alegações de ambas as partes, parece que os 

possíveis beneficiários, no atual contexto crítico da pandemia, teriam menos medidas de proteção 
implementadas à sua disposição do que teria existido em períodos comuns nos anos anteriores, 
principalmente levando em conta a suposta evasão dos profissionais de saúde, que duas BAPE 
permanecem desativadas e a falta de medidas de proteção substitutivas. Nesse sentido, a Comissão 
recorda que as medidas de proteção devem ser adequadas e eficazes; isto é, as medidas 
implementadas, por sua natureza, devem enfrentar o risco a ponto que ele cesse21. Nesse cenário, a 
Comissão observa com preocupação a alegação de que, sem as medidas de proteção implementadas, 
estima-se que 40% dos possíveis beneficiários das aldeias próximas ao garimpo se contaminariam 
com COVID-19. 

 
50. Além disso, no que diz respeito aos outros fatores de risco, a Comissão não dispõe de 

informações suficientes no momento para chegar à mesma determinação. Não obstante o exposto, 
deve-se lembrar, principalmente diante dos supostos atos de violência, o dever de proteção que o 
Estado possui em relação à preservação dos direitos à vida e à integridade pessoal de todos os 
indivíduos sob sua jurisdição. Particularmente neste caso, o líder indígena Davi Kopenawa Yanomami, 
por sua exposição especial. A Comissão observa ainda o alerta dos solicitantes, que a presença de 
garimpo afetaria a saúde dos possíveis beneficiários, principalmente devido à contaminação por 
mercúrio. Nesse sentido, é importante lembrar que a exposição ao mercúrio, de acordo com a 
Organização Mundial de Saúde, "(mesmo em pequenas quantidades) pode causar sérios problemas de 
saúde e é perigosa para o desenvolvimento intrauterino e nos estágios iniciais da vida"22. De acordo 
com a pesquisa fornecida pelos solicitantes, as comunidades Yanomami, particularmente as que 
estariam próximas aos pontos de garimpo, apresentariam níveis significativos de contaminação por 
mercúrio, incluindo taxas de mais de 90% das pessoas contaminadas na comunidade de Waikás 
Aracaça e dados de três meninas crianças menores de três anos já teriam taxas relevantes de 
contaminação por mercúrio (ver parágrafo 15 supra). 

 
51. Em vista do exposto, a Comissão considera que, a partir do parâmetro prima facie 

aplicável ao mecanismo de medidas cautelares, os direitos à vida, à integridade pessoal e à saúde dos 
membros dos povos indígenas Yanomami e Ye'kwana eles estão em uma situação de grave risco. 

 
52. No que diz respeito ao requisito de urgência, a Comissão considera que foi cumprido, 

levando em consideração, no contexto da pandemia de COVID-19, as informações disponíveis sobre a 
disseminação do vírus, casos positivos confirmados e mortes, bem como a particular vulnerabilidade 
imunológica dos povos indígenas de contato recente ou isolado. Tudo isso, combinado com a aparente 

                                                           
19 Por exemplo: realização de testes rápidos em comunidades onde casos de COVID-19 teriam sido identificados; o envio de 
Equipamento de Proteção Individual ao DSEI-Yanomami, bem como a suposta preparação das equipes de saúde para atender os casos 
da COVID-19. 
20 O próprio Estado mencionou a necessidade de aumentar as medidas de proteção em favor dos possíveis beneficiários para proteger 
suas vidas e integridade (ver parágrafo 35 supra). 
21 CIDH, Segundo Relatório sobre a Situação dos Defensores dos Direitos Humanos nas Américas, 2011, par. 521. Disponível em: 
http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf. 
22 "O mercúrio elementar e o metil mercúrio são tóxicos para o sistema nervoso central e periférico. A inalação do vapor de mercúrio 
pode ser prejudicial para o sistema nervoso e imunológico, o sistema digestivo e os pulmões e rins, com consequências algumas vezes 
fatais. Os sais inorgânicos de mercúrio são corrosivos para a pele, olhos e trato intestinal e, quando ingeridos, podem ser tóxicos para 
os rins. " OMS, Mercury and Health, 31 de março de 2017. Disponível em: https://www.who.int/en/news-room/fact-
sheets/detail/mercury-and-health 
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falta de medidas preventivas adequadas e atenção médica. Nessas circunstâncias, justifica-se a adoção 
de medidas de caráter urgente para proteger os direitos à vida e à integridade dos possíveis 
beneficiários, garantindo também o acesso a tratamento médico adequado, de acordo com os 
parâmetros internacionais aplicáveis. 

 
53. A respeito do requisito de irreparabilidade, a Comissão considera que se encontra 

cumprido, já que a possível violação dos direitos à vida e à integridade pessoal, por sua própria 
natureza, constituem a máxima situação de irreparabilidade. 

 
54. Finalmente, a respeito da alegação do princípio da complementariedade, a Comissão 

recorda que tal princípio informa transversalmente o sistema interamericano e que a jurisdição 
internacional é “coadjuvante” das jurisdições nacionais, sem que as substitua23. A Comissão considera, 
entretanto, que a invocação do princípio da complementariedade como argumento de improcedência 
para a adoção de medidas cautelares supõe que o Estado concernido satisfaça a carga de demonstrar 
que as pessoas possíveis beneficiárias não se encontram no suposto estabelecido no artigo 25 de 
Regulamento, em razão de que as medidas adotadas pelo próprio Estado tiveram um impacto 
substantivo na diminuição ou mitigação da situação de risco, de tal forma que não permita apreciar 
uma situação que cumpra com o requisito de gravidade e urgência que precisamente requerem a 
intervenção internacional para prevenir danos irreparáveis24. 

 
55. Nesse sentido, no presente assunto, a Comissão constatou que a situação, exposta à 

luz do artigo 25 do Regulamento, satisfaz o cumprimento dos requisitos regulamentários, sendo 
consequentemente adequada a adoção de medidas cautelares para salvaguardas seus direitos. 

 
IV. PESSOAS BENEFICIARIAS 

 
56. A Comissão declara que as pessoas beneficiárias desta medida cautelar são os 

membros dos povos indígenas Yanomami e Ye'kwana, que são identificáveis nos termos do artigo 
25.6.b do Regulamento da CIDH. 

 
V. DECISÃO  

 
57. À luz dos antecedentes assinalados, a CIDH considera que o presente assunto reúne 

prima facie os requisitos de gravidade, urgência e irreparabilidade contidos no artigo 25 do seu 
Regulamento. Em consequência, a Comissão solicita ao Brasil que: 

 
a) adote as medidas necessárias para proteger os direitos à saúde, à vida e à integridade 

pessoal dos membros dos povos indígenas Yanomami e Ye'kwana, implementando, de 
uma perspectiva culturalmente apropriada, medidas preventivas contra a disseminação 
da COVID-19, além de lhes fornecer atendimento médico adequado em condições de 
disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e qualidade, de acordo com os parâmetros 
internacionais aplicáveis; 

b) acordar as medidas a serem adotadas com os beneficiários e seus representantes; e 
c) relatar as ações adotadas para investigar os fatos que levaram à adoção dessa medida 

cautelar e, assim, evitar sua repetição. 
 

                                                           
23   Ver, inter alia: CIDH, Francisco Javier Barraza Gómez sobre o México (MC-209-14), Resolução de 15 de agosto de 2017, par. 22. 
Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp; CIDH, Paulina Mateo Chic sobre a Guatemala (MC 782-17), 
Resolução de 1 de dezembro de 2017, par. 3. 4; Disponível em: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/49-17MC782-17-
GU.pdf; e CIDH, Santiago Maldonado, sobre a Argentina (MC 564-2017), resolução de 22 de agosto de 2017, par. 16. Disponível em: 
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/32-17MC564-17-AR.pdf 
24   Ibid 
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58. A Comissão solicita ao Governo de Sua Excelência que tenha por bem informar a Comissão, 
dentro do prazo de 15 dias contados a partir da data da presente comunicação, sobre a adoção de 
medidas cautelares acordadas e atualizar tal informação de forma periódica. 
 

59. A Comissão ressalta que, de conformidade com o artigo 25.8 do Regulamento da Comissão, a 
outorga de medidas cautelares e sua adoção pelo Estado não constituem pré-julgamento sobre a 
possível violação dos direitos protegidos na Convenção Americana e outros instrumentos aplicáveis. 

 
60. A Comissão instrui a sua Secretaria Executiva a notificar a presente Resolução ao 

Estado do Brasil e aos solicitantes. 
 

61. Aprovado em 17 de julho de 2020 por: Joel Hernández García, Presidente; Antonia 
Urrejola, Primera Vicepresidenta; Margarette May Macaulay, Esmeralda Arosemena de Troitiño,  
Edgar Stuardo Ralón Orellana y Julissa Mantilla Falcón, membros de CIDH. 
 

 

Mario López Garelli 

Por autorização do Secretário Executivo 


