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Prefácio 

A disseminação da COVID-19 agravou e continuará a exacerbar uma situação já crítica para muitos 
povos indígenas: uma situação em que já abundam as desigualdades e a discriminação. O aumento 
das recessões nacionais e a possibilidade real de uma depressão mundial vão agravar ainda mais a 
situação, trazendo o temor de que muitos povos indígenas morram, não só pelo próprio vírus, mas 
também por conflitos, violência e abandono. 
  
Em alguns países, ações urgentes demonstraram que as medidas adequadas tomadas no início da 
crise podem reduzir drasticamente e controlar a transmissão desta doença. Em outros países, a 
negação da gravidade da COVID-19, vinculada à polarização política e ao enfraquecimento das 
instituições democráticas, bem como das políticas públicas de saúde, previdência social, meio 
ambiente e proteção territorial, agravaram a situação. O racismo e a discriminação contra grupos 
específicos geralmente estão arraigados nessas situações. 
  
No caso do Brasil, o retrocesso existente sobre os direitos dos povos indígenas mesmo antes da 
pandemia, o fracasso da resposta do governo à COVID-19 e o aparente uso da pandemia como uma 
oportunidade para negar ainda mais os direitos dos povos indígenas teve um impacto profundo nos 
povos indígenas. Esta situação tem recebido atenção nacional e internacional dada a possível grave 
violação dos direitos humanos. Declarações do atual Presidente e Ministros foram contestadas pelos 
povos indígenas, seus sócios e advogados de direitos humanos em diferentes espaços nacionais e 
internacionais, incluindo uma denúncia apresentada por líderes indígenas brasileiros ao Tribunal 
Penal Internacional alegando que Bolsonaro cometeu “crimes contra a humanidade” por seu papel 
em acelerar a destruição da floresta amazônica e seu devastador impacto sobre os povos indígenas 
e toda a humanidade. 
  
As ações e inações dos governos na área da saúde, combinadas com o fato de que a invasão de 
terras indígenas, extração ilegal de madeira e mineração aumentaram durante a pandemia e que as 
instituições do Estado que deveriam proteger os povos indígenas e seus ambientes foram 
enfraquecidas, são os argumentos centrais dessas reivindicações. Espaços multilaterais e 
instituições financeiras internacionais estão sendo convocados pelos povos indígenas e seus 
defensores para pressionar o governo do Brasil a respeitar os direitos dos povos indígenas e a 
proteger suas culturas, florestas e ecossistemas de futuras destruições. Também foi apresentado um 
pedido de assistência técnica pela Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 
(COIAB) ao Mecanismo Especializado em Direitos dos Povos Indígenas (EMRIP, pelas suas siglas 
em inglês). 
  
O EMRIP apelou a todos os Estados para cumprirem as suas obrigações de direitos humanos, 
orientados pela Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, para proteger 
a saúde e a vida dos povos indígenas. Seguindo o conselho da OMS, o EMRIP exortou os Estados a 
assegurar que os povos indígenas se tornem parceiros nos esforços para lutar contra a disseminação 
da COVID-19 e, acima de tudo, para proteger as vidas indígenas e garantir seus direitos. Para isso, 
os Estados devem evitar a reversão das salvaguardas dos direitos e reconhecer e acomodar os 
direitos e responsabilidades culturais, espirituais e religiosos dos povos indígenas ao considerar 
medidas para responder ao vírus e nas atividades de recuperação subsequentes. Tal como acontece 
com a adoção de quaisquer medidas que possam afetar os povos indígenas, deve-se buscar seu 
consentimento livre, prévio e informado, fundamentado no direito à autodeterminação. 
  
A fim de limitar a propagação da COVID-19, várias comunidades indígenas tomaram a iniciativa de 
implementar medidas de contenção e controles na entrada de seus territórios. Também no Brasil, 
mesmo em meio a esta pandemia desastrosa, os povos indígenas têm respondido de várias 
maneiras - melhorando a infraestrutura de comunicações, usando o apoio da medicina tradicional, 
insistindo no respeito aos seus protocolos de CLPI e na participação efetiva em avaliações de 
impacto, apresentando queixas e se mobilizando de todas as formas possíveis para proteger suas 
vidas e territórios. 
  
O capítulo seguinte fornece exemplos concretos de como os povos indígenas e o conhecimento 
tradicional podem contribuir efetivamente para a compreensão do problema de uma forma mais 
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holística; elaborar respostas; e, com sorte, evitar a repetição de desastres, crimes e violações dos 
direitos humanos. É um relatório com recomendações da região do Xingu, enfocando a situação dos 
povos indígenas de duas terras indígenas localizadas na Volta Grande do Xingu. Lar de dezenas de 
espécies endêmicas de peixes ornamentais e rica em biodiversidade, Volta Grande do Xingu foi 
impactada pela construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e é ameaçada por 
interesses da mineradora Belo Sun. 
  
O capítulo conecta as visões e conhecimentos indígenas com questões ambientais e de saúde 
atuais, soberania alimentar, proteção territorial, projetos desenvolvidos pelo governo e 
monitoramento comunitário. Alguns exemplos de esforços coletivos e interinstitucionais são descritos 
no relatório. Esses esforços colaborativos devem ser considerados como uma orientação importante 
para soluções para a pandemia e como componentes importantes de possíveis caminhos para a 
recuperação no Brasil e em outros lugares. 
  
  
Erika M Yamada 
Especialista da região da América Latina e Caribe 
Mecanismo de Especialistas das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas 
 
*Esta é uma opinião independente e não reflete necessariamente a posição institucional do EMRIP 
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Resumo 

Nos últimos anos, o governo brasileiro reverteu as proteções ambientais e sociais, ameaçando 
ecossistemas como a floresta amazônica e a subsistência de povos indígenas e comunidades 
tradicionais. O desmantelamento dos programas de fiscalização e proteção em territórios indígenas, 
aliado ao descaso político com a demarcação formal das terras indígenas ou o fortalecimento das 
políticas públicas de salvaguarda dos modos de vida tradicionais, tem gerado vulnerabilidade social, 
física e cultural para os povos indígenas. A região amazônica, principal foco deste relatório, também 
sofreu os maiores índices de desmatamento e queimadas nas últimas décadas. 
 
Com a eclosão da nova pandemia de coronavírus, as ameaças enfrentadas pelos povos tradicionais 
e seus territórios se intensificaram. Guiado por um discurso negador sobre a gravidade da pandemia 
e os métodos adequados para enfrentá-la, como o isolamento social, o governo do atual presidente 
Jair Bolsonaro não adotou medidas eficazes para retardar a disseminação da COVID-19 entre os 
povos indígenas e comunidades tradicionais. Pelo contrário, o governo tem agido com impunidade 
em relação ao aumento das invasões, a exploração ilegal de recursos naturais e a grilagem de terras 
em territórios indígenas. Essa impunidade resultou em maior exposição ao vírus e, 
conseqüentemente, na morte de muitas centenas de pessoas. Além disso, o governo Bolsonaro 
explorou intencionalmente e de forma proativa a pandemia para promover sua agenda econômica em 
detrimento dos direitos dos povos indígenas. 
 
Como estudos de caso ilustrativos de problemas de nível nacional, este relatório se concentra em 
duas comunidades de povos indígenas localizadas na bacia do Médio Xingu, na região de Volta 
Grande do Xingu. Esta região também abriga dezenas de espécies endêmicas de peixes 
ornamentais e rica biodiversidade. Há mais de uma década, a população da região de Volta Grande 
do Xingu é impactada pela construção e operação da Usina Hidrelétrica Belo Monte. A operação da 
usina reduziu em 80% a vazão natural do rio Xingu neste trecho que abriga várias terras indígenas e 
centenas de famílias e comunidades ribeirinhas que praticam a pesca e a agricultura tradicionais. A 
redução do fluxo de água representa um sério risco para a segurança alimentar dessas populações, 
levando à diminuição do abastecimento de peixes, principal alimento básico para as famílias, e da 
água para irrigação. Essas vulnerabilidades existentes foram agravadas pelo surgimento da nova 
pandemia de coronavírus, e os conflitos entre os povos indígenas e Belo Monte pioraram durante a 
crise. 
 
Apesar de enfrentar situações adversas, os povos indígenas, comunidades tradicionais e 
organizações da sociedade civil têm trabalhado para reverter os retrocessos ambientais e sociais do 
governo e defender os territórios indígenas, direitos e ecossistemas florestais. Alguns exemplos 
desses movimentos coletivos e interinstitucionais estão descritos neste relatório com o objetivo de 
apontar soluções para esses graves problemas que afetam todo o planeta, dado o papel fundamental 
da Amazônia no combate às mudanças climáticas globais. Para o bem da sobrevivência da 
humanidade, é essencial que o conhecimento tradicional dos povos indígenas que vivem em 
harmonia com seus ecossistemas seja considerado como guia para a tomada de decisões por 
organizações internacionais e governos nacionais.  
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Contexto Político 

Ao concluir sua Missão de 2016 ao Brasil, a Relatora Especial da ONU sobre os direitos dos povos 
indígenas concluiu que “...parece haver, portanto, uma tempestade perfeita no horizonte, na qual 
uma convergência de ... fatores pode levar à busca de interesses econômicos de uma forma que 
subordinaria ainda mais os direitos dos povos indígenas. O risco de efeitos etnocidas em tais 
contextos não pode ser esquecido nem subestimado.” 
 
Dois anos depois, a eleição de Jair Bolsonaro foi impulsionada por promessas de abertura das terras 
indígenas amazônicas à mineração e ao agronegócio. O início da pandemia COVID-19 no contexto 
deste ambiente político repressivo forneceu o pretexto perfeito para a busca agressiva dos objetivos 
econômicos negadores de direitos de Bolsonaro, desencadeando as mais graves ameaças 
existenciais enfrentadas pelos povos indígenas do país desde a criação de o Estado. 
 
Apesar das disposições progressivas da Constituição do Brasil de 1998, sua ratificação da 
Convenção 169 da OIT em 2002, seu apoio à Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas em 2007 e à Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas em 
2016, governos sucessivos reforçaram um sistema político discriminatório que exclui as vozes dos 
povos indígenas, quilombolas (afrodescendentes) e das comunidades ribeirinhas e tradicionais, ao 
mesmo tempo que desenvolvem políticas profundamente adversas aos seus direitos e interesses. 
Isso se reflete no enfraquecimento deliberado da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a agência 
governamental dedicada à proteção dos direitos indígenas. Embora os governos brasileiros 
anteriores tenham perpetuado essas práticas discriminatórias em um grau já perigoso, o governo do 
presidente Bolsonaro está usando a pandemia COVID-19 para aumentar e acelerar a reversão dos 
direitos indígenas reconhecidos constitucional e internacionalmente. 
 
Increased disenfranchisement of indigenous peoples in Brazil has taken several forms during the 
COVID-19 pandemic. First, indigenous representatives, including members of the Articulation of 
Indigenous Peoples of Brazil (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil/Apib), face sustained threats 
of violence and criminalization as retaliation for resistance to imposed industrial activities, 
deforestation and land grabbing.1 These intimidation tactics are bolstered by actual violence 
committed against communities in the Amazon in order to forcibly displace them from their lands in 
the name of both state sanctioned and illegal industrial expansion.2 The 2016 counterterrorism law 
has also been used as a means to restrict civil society and indigenous peoples ability to speak out 
about rights violations, reflecting Bolsonaro view that “we must criminalize the actions of those 
marginal people as terrorism” whenever they attempt to assert their rights and reclaim indigenous 
lands that were taken without their consent.3 
 
Em segundo lugar, o governo proliferou informações falsas sobre os povos indígenas, o que 
alimentou a discriminação contra eles por uma série de agentes públicos e privados. Em um exemplo 
saliente, (ver Quadro 1 abaixo), em setembro de 2020, o presidente Bolsonaro fez afirmações 
infundadas em um discurso na Assembleia Geral da ONU acusando os povos indígenas de serem os 
culpados pelo pior incêndio da década na Amazônia. Além disso, o governo de Bolsonaro minimizou 
os perigos da pandemia COVID-19, enquanto vetava a emissão de ajuda às comunidades indígenas, 
apesar dos povos indígenas e da sociedade civil alertarem o governo dos graves riscos que a 
pandemia representa para sua sobrevivência devido ao seu isolamento e acesso inadequado à 
assistência médica. 
 
Terceiro, o governo continuou e intensificou suas tentativas de minar e assumir o controle da FUNAI 
no contexto da pandemia. No início de 2020, o presidente Bolsonaro nomeou um antropólogo e 
pastor evangélico para chefiar o departamento da FUNAI para povos isolados e recentemente 
contatados. Grupos indígenas e o Relator Especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas 
expressaram sérias preocupações sobre isso. Grupos missionários evangélicos adotaram posições 
seriamente prejudiciais aos direitos indígenas e estão intimamente alinhados com os agricultores que 
buscam acesso às terras indígenas. Considerou-se que colocar alguém tão profundamente ligado a 
eles em tal posição de poder tinha “o potencial de causar genocídio entre povos indígenas isolados” 
que não têm resistência acumulada a doenças e são, portanto, extremamente vulneráveis a qualquer 
contato. Esta vulnerabilidade é ainda mais pronunciada no contexto do COVID-19. Uma batalha 
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judicial foi necessária para anular a nomeação em maio de 2020. Apesar dessa pequena vitória, o 
procurador-geral federal divulgou um relatório em junho de 2020 citando a "deterioração patente" da 
capacidade de execução da FUNAI devido a grandes cortes orçamentários e realocação de pessoal. 
O governo também enfraqueceu o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), transferindo áreas de sua autoridade para os militares e cometendo demissão 
retaliatória de funcionários do IBAMA que meramente cumpriam a lei contra a mineração ilegal em 
terras indígenas. 
 
Em quarto lugar, a exclusão histórica e contínua dos povos indígenas da participação política, apesar 
de suas demandas, foi exacerbada no contexto pandêmico. A falta de conectividade online e a falta 
de informações em línguas indígenas serviram para negar o acesso a informações críticas de saúde 
pública durante a pandemia. Além disso, o governo tem procurado usar a pandemia como justificativa 
para diminuir o acesso do público em geral às informações governamentais por meio da suspensão 
de prazos e recursos para respostas a pedidos de informações. Essas medidas representam uma 
carga desproporcional e maior sobre os povos indígenas em seus esforços para fazer valer seus 
direitos. 
 
Amparado pela crescente privação de direitos dos povos indígenas e seus aliados, o governo 
Bolsonaro passou a adotar políticas que violam diretamente as proteções constitucionais dos direitos 
indígenas. Um exemplo é a Instrução Normativa da FUNAI nº 9/2020 publicada em 22 de abril de 
2020 que permite a ocupação e comercialização de terras indígenas ainda não demarcadas, em 
desacordo com as garantias constitucionais e estatutárias que garante que os povos indígenas têm 
direito às terras que tradicionalmente ocupam. Em outro exemplo, o vice-presidente Mourão 
defendeu publicamente a mineração ilegal em terras indígenas, apesar das disposições 
constitucionais que a proíbem na ausência de legislação que a autorize e regule. Essas políticas 
discriminatórias contradizem e, portanto, colocam em risco os direitos dos povos indígenas que 
tiveram sua participação negada em sua formulação.  
 

‘As mentiras inflamatórias do Bolsonaro no Cenário Internacional’ 

Ao defender o uso de cloroquina e hidroxoclorina como medida de combate à nova pandemia do 
coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro se recusa a aceitar dados sobre o aumento do 
desmatamento na Amazônia divulgados por órgãos de monitoramento ambiental reconhecidos 
nacional e internacionalmente, como o INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais). A recusa do atual 
presidente pode ser exemplificada por seu discurso oficial de abertura na 75ª Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas em 22 de setembro de 2020. O chefe do Executivo 
brasileiro defendeu teorias de conspiração infundadas e acusou as organizações da sociedade 
civil, especialmente aquelas dedicadas à proteção socioambiental da Amazônia, como entidades 
fundadas em "interesses duvidosos" de natureza antipatriótica que buscam prejudicar o governo e 
o país. Em suas palavras,  
 
[...]somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o 
Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições 
internacionais a esta campanha, escorada em interesses escusos que se unem a associações 
brasileiras aproveitadoras e impatrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio 
Brasil. 4 
 
 
Bolsonaro afirmou ainda, sem oferecer qualquer evidência científica ou ambiental, que a floresta 
amazônica, por ser úmida, não propicia a propagação do fogo, e atribuiu a responsabilidade pelos 
incêndios aos índios e caboclos.5  
 
[...]Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios 
acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o 
índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Os focos 
criminosos são combatidos com rigor e determinação. Eu mantenho minha política de tolerância 
zero com o crime ambiental. 6 
 
É importante ressaltar que esses pronunciamentos infundados do presidente da República do 
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Brasil não são apenas palavras. Desde a eleição de Bolsonaro, tem havido uma tentativa 
constante de desmantelar as políticas nacionais voltadas ao combate ao desmatamento e à 
preservação do meio ambiente na Amazônia. A perseguição de instituições que buscam combater 
o desmatamento ilegal e a devastação ambiental teve efeitos negativos significativos em várias 
terras indígenas tradicionais, incluindo a Terra Indígena Trincheira-Bacajá, do povo Mẽbengôkre-
Xikrin, no estado do Pará, na Amazônia, conforme descrito a seguir. O cancelamento, em 2 de 
maio de 2020, das ações de fiscalização do IBAMA foi justificado pelo governo como parte da 
implantação da operação Verde Brasil no âmbito da Garantia de Leitura e Ordem (GLO) que visa 
conter o desmatamento ilegal e focos de incêndio na Amazônia. No entanto, essa medida não está 
atingindo o objetivo planejado, conforme destacado por John Razen, advogado do ISA (Instituto 
Socioambiental) “Mesmo com a presença do Exército, as taxas de desmatamento voltaram a subir 
após um período de queda relativa decorrente do trabalho do Ibama. A questão que fica é: quão 
eficazes são essas ações nos territórios?”  
 

 
 

Projetos de grande escala e ausência de consulta de boa fé e proteção 
ambiental 

Além de reverter a proteção dos direitos dos povos indígenas, o governo está usando a pandemia 
COVID-19 como justificativa para promover projetos de grande escala com impactos potencialmente 
profundos sobre os direitos dos povos indígenas, sem levar em conta os processos de consulta 
constitucionalmente exigidos para obter Consentimento Livre, Prévio e Informado (CLPI) ou para 
proteção ambiental.  
 
Em um exemplo, a Empresa Brasileira de Logística e Planejamento (EPL) buscou contornar a 
Consulta Munduruku e o Protocolo CLPI na conclusão da avaliação de impacto ambiental para uma 
ferrovia a ser estendida através de uma zona particularmente vulnerável da Amazônia. Ignorando seu 
protocolo de CLPI e requisitos de consultas culturalmente apropriadas em pessoa, o EPL quis fazer 
uma consulta on-line, apesar de isso estar em total desacordo com os processos tradicionais de 
tomada de decisão dos Munduruku. O processo também ignorou os impactos da ferrovia sobre os 
Kayapó-Menkragnoti, o povo Panará, os povos da Terra Indígena do Xingu, as comunidades 
tradicionais de Montanha e Mangabal e os Quilombolas de Santarém.7 
 
Um caso emblemático, tratado na Seção 2 a seguir, é o do povo Juruna, no rio Xingu, no estado do 
Pará, onde a crise do COVID-19 tem sido o pano de fundo para o rápido avanço do projeto de 
mineração Belo Sun. O processo de licitação para o projeto continuou apesar da recomendação da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos de que os Estados “se abstenham de promover 
iniciativas legislativas ou avanços na implementação de projetos produtivos ou extrativistas nos 
territórios dos povos indígenas durante a pandemia.” Semelhante ao caso EPL, o processo de 
licitação para Belo Sun não respeitou a Consulta de Juruna e o Protocolo CLPI, apesar de uma 
decisão do Tribunal Federal de 2017 que assim o determinou e serve para agravar os impactos 
etnocidas da barragem de Belo Monte.8  
 
Esse desrespeito acentuado pelas consultas e o Protocolo CLPI tem sido generalizado durante a 
pandemia. Essas violações são agravadas pelo enfraquecimento do poder do IBAMA para regular os 
impactos ambientais de projetos de grande escala e impedir a mineração ilegal e grilagem de terras. 
Em última análise, os processos e instituições necessários para uma consulta de boa fé com os 
povos indígenas em relação às medidas que os afetam diretamente e às suas terras foram ainda 
mais corroídos no contexto da pandemia COVID-19 e os expõe a impactos profundamente adversos. 
  

Impunidade para o aumento de invasões de terras e a legalização de 
grilagem de terras 

Grilagens e invasões de terras indígenas na Amazônia têm se tornado cada vez mais legitimadas, 
legalizadas e incentivadas desde que o presidente Bolsonaro assumiu o cargo. Uma série de 
retrocessos nas proteções dos direitos às terras indígenas preparou o terreno para essas grilagens 
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em grande escala por fazendeiros, madeireiros ilegais e mineradores, com o desmatamento 
associado acelerando durante a pandemia COVID-19. Por exemplo, tem havido um grande aumento 
de fazendas invadindo terras indígenas desde que a FUNAI emitiu a Instrução Normativa Nº 9/2020 
em 22 de abril de 2020 autorizando a certificação de propriedades privadas dentro de áreas 
indígenas não ratificadas, colocando assim pelo menos 237 processos de demarcação inacabados 
para Terras Indígenas em risco. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE), os alertas de desmatamento em território indígena aumentaram 59% nos primeiros quatro 
meses de 2020 em relação ao mesmo período do ano anterior, e houve aumento de 64% em alertas 
de desmatamento apenas em abril. Posteriormente, entre julho e agosto, o desmatamento ainda 
estava aumentando a uma taxa 28-34% superior a 2019, com aproximadamente 8.700-10.100 km2 
de cobertura de floresta primária já tendo desaparecido desde agosto de 2019.9 
 
Em julho de 2020, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos constatou que os territórios dos 
povos Yanomami e Ye'kwana têm sido cada vez mais invadidos por mineradores e madeireiros 
ilegais. Dados coletados pela Relatoria Especial sobre os direitos dos povos indígenas documentam 
aumento da grilagem nas terras indígenas dos Ituna / Itatá, Apyterewa, Cachoeira, Trincheira Bacajá, 
Kayapó, Munduruku, Karipuna, Uru-Eu-Wau-Wau, Manoki e Yanomami. Esses relatórios também são 
apoiados por dados do sistema de monitoramento do desmatamento do Instituto Socioambiental 
(ISA), que tem mostrado a continuação do desmatamento ilegal durante a pandemia em terras 
ocupadas por povos indígenas em isolamento voluntário, entre eles Pirititi, Uru-Eu-Wau-Wau, 
Araribóia e Kaxinawá do Rio Humaitá. Em sobrevoos, o Greenpeace observou extensa mineração 
ilegal de ouro nas terras indígenas Munduruku e Sai Cinza em maio de 2020. Esta expansão na 
mineração ilegal, impulsionada pela impunidade para os mineradores ilegais e o aumento dos preços 
do ouro, está agravando os extensos danos à saúde e ao meio ambiente associados a mineração 
ilegal existente.10  
 
As tentativas governamentais de retrocessos e desregulamentação ambientais foram 
consistentemente recebidas com protestos e reações políticas antes da pandemia de COVID-19. O 
governo brasileiro tem usado intencional e ativamente a crise da saúde para promover a 
desregulamentação e encorajar atividades ilegais em um momento em que os povos indígenas e a 
sociedade civil não podem se organizar de forma eficaz em protesto. Em maio de 2020, o Ministro do 
Meio Ambiente Ricardo Salles disse explicitamente que o governo brasileiro precisa “ter um esforço 
nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de 
imprensa, porque só fala de COVID e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e 
simplificando normas.” As mudanças de regra às quais Salles se referia foram propostas em 
dezembro de 2019 e permitiriam aos fazendeiros que ocupem até 25.000 hectares dentro de 
reservas controladas pelo governo, legalizar a propriedade dessas terras, o que poderia reduzir 
enormemente as áreas florestais protegidas e terras que deveriam ser designadas como terras 
indígenas tradicionais. Essa mudança de regra promulgada pela FUNAI em abril de 2020 abriu 
37.800 milhas quadradas de terras indígenas não reconhecidas para propriedade externa, revertendo 
uma política de cumprimento de direitos de longa data que proibia reivindicações de posse de terras 
em áreas que estavam em processo de reconhecimento formal como terra indígena. Um estudo da 
Mongabay descobriu que entre março e maio de 2020, o governo de Bolsonaro aprovou 195 atos 
executivos, incluindo regulamentações, decretos e outras medidas, com o objetivo de desmantelar e 
contornar as leis ambientais, um grande aumento em relação aos 16 atos aprovados no mesmo 
período em 2019. O estudo concluiu que, em conjunto, esses atos proporcionam ampla impunidade e 
anistia para grileiros ilegais que se instalam em terras protegidas e indígenas.11  
 

 

Falha do governo brasileiro em rejeitar o número 
recorde de pedidos de licença ilegal de mineração em 
terras dos povos indígenas durante COVID-19  
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Paisagem amazônica 
marcada pela mineração 
de ouro a céu aberto   
Foto: Rhett A. 
Butler/Mongabay 

 
Um estudo divulgado em novembro de 2020 pelo projeto Mined Amazon descobriu que a Agência 
Nacional de Mineração (ANM) coletou e não rejeitou mais de 3.000 pedidos de mineração em 
terras de povos indígenas na Amazônia, incluindo 145 novos pedidos feitos em 2020. Isso 
constitui o maior número de pedidos apresentados em 24 anos. 
 
A autoridade mineira deveria ter rejeitado imediatamente esses pedidos, que violam a Constituição 
brasileira. O juiz federal Felipe Gontijo Lopes declarou: “Esses pedidos de pesquisa em mineração 
e a própria mineração, mesmo se não atendidos, trazem confusão e inquietação aos povos 
indígenas”. O fracasso do governo em rejeitar esses pedidos de mineração ilegal lhes confere 
legitimidade indevida e prejudica ativamente os direitos das terras indígenas. 
 
“Ao não rejeitar [os pedidos de mineração ilegal], a ANM alimenta expectativas indevidas de 
preferência, minando assim o dever do Estado de proteger as comunidades indígenas”. 

— Felipe Gontijo Lopes, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Brasil 12 
 

 

Impacto da COVID-19 nos direitos das comunidades indígenas à vida, 
saúde, autogoverno e sobrevivência 

Enquanto isso, o governo de Bolsonaro se opôs a oferecer apoio às comunidades indígenas afetadas 
pelo COVID-19, que estão cada vez mais vulneráveis devido à escala e ao número de grilagens 
ilegais que invadem suas terras tradicionais. Essas falhas por parte do governo são parte de uma 
tendência histórica de falha em atender às necessidades dos povos indígenas e priorizar os 
interesses econômicos sobre os direitos indígenas. Entre os fatores agravantes estão a ausência de 
participação política, inadequação dos canais de comunicação, vulnerabilidade das comunidades 
devido à falta de serviços de saúde adequados e culturalmente apropriados e meio ambiente 
preexistente e danos à saúde causados por barragens, mineração e desmatamento através da 
exploração madeireira e agronegócio.13 O desmatamento de florestas como resultado da exploração 
madeireira, mineração e fazendas e a ausência de controle territorial têm sido associados ao 
aumento no número de casos confirmados de COVID-19 em povos indígenas na Amazônia. As 
estimativas sugerem que até 40% das populações indígenas que vivem perto de locais de mineração 
são particularmente propensas à infecção, indicando até que ponto o desmatamento e a mineração 
ilegal constituem desastres ambientais, econômicos e de saúde para os povos indígenas.14 
 
O fracasso do governo levou a surtos de COVID-19 particularmente devastadores em comunidades 
indígenas e quilombolas. Segundo a Apib, foram registrados mais de 38.643 casos e 870 óbitos 
confirmados em 161 grupos indígenas no Brasil, enquanto nos quilombolas foram 4.604 casos 
confirmados e 167 mortes. As informações fornecidas ao Relator Especial da ONU sobre os direitos 
dos povos indígenas indicam que as comunidades indígenas no Brasil têm uma taxa de mortalidade 
que excede a média nacional em 150%. No entanto, um modelo baseado em mentiras e 
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desinformação por parte do governo de Bolsonaro tem consistentemente subnotificado e minimizado 
a extensão do impacto do COVID-19 nessas comunidades.15 
 
O COVID-19 também teve impacto sobre o exercício de seu direito à autogovernança e 
autodeterminação, seu potencial de mobilização política e, devido à morte de anciãos e líderes 
proeminentes, sua capacidade de manter e transmitir o conhecimento tradicional. A medida em que o 
governo Bolsonaro falhou com os povos indígenas no Brasil na questão da COVID-19 foi tal que 
despertou sérias preocupações de que está ativamente convertendo a pandemia numa arma contra 
eles e usando-a como um meio de esmagar a dissidência política.16 
 

 

Figura 1: Casos COVID-
19 confirmados em povos 
indígenas, desmatamento 
e mineração ilegal no 
Brasil  
Fonte: Humberto 
Laudares, Voxeu17 

 
Em agosto, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo Bolsonaro não pode continuar a 
negligenciar os povos indígenas durante a pandemia e deve resolver seus problemas de saúde e 
expulsar os mineiros ilegais.18 Resta saber com que eficácia o governo Bolsonaro obedecerá a essa 
ordem, mas seu histórico e intenção declarada de reverter as proteções obviamente não são um bom 
presságio. 
 

Estudos de caso 

Resposta dos povos indígenas e da floresta à desinformação e 
negligência 

Na ausência de medidas estaduais de proteção de direitos, os povos indígenas estão monitorando 
proativamente o progresso e os impactos do COVID-19, disseminando informações, estabelecendo 
zonas de isolamento e quarentenas sanitárias, instalando infraestrutura de comunicação, tomando 
medidas para autodemarcar suas terras e continuar a desenvolver e afirmar suas consultas e 
protocolos de CLPI.19 Além disso, grupos indígenas têm apresentado desafios legais às mentiras e 
desinformação do governo Bolsonaro,20 e estão se engajando com agentes internacionais, como o 
Relator Especial da ONU sobre os direitos dos povos indígenas,21 e mecanismos regionais de 
direitos humanos, como a Comissão Interamericana de Direitos humanos, para chamar a atenção 
para sua situação e buscar soluções.22 Exemplos específicos e emblemáticos dessas respostas 
proativas são abordados nos estudos de caso dos povos Juruna Yudjá da TI Paquiçamba e do povo 
M Thebengôkre-Xikrin da TI Trincheira-Bacajá. 
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A pandemia COVID-19 expôs problemas estruturais e a discriminação sistêmica que enfrentam os 
povos indígenas e as comunidades ribeirinhas em todo o Brasil. Isso inclui dificuldades de acesso a 
assistência médica adequada e água potável e os imensos desafios que enfrentam para proteger 
seus territórios e as vidas dos membros da sua comunidade. Essas dificuldades foram agravadas 
pela resposta do Ministério da Saúde e do governo federal à pandemia.  
 
Essa resposta incluiu a divulgação de notícias falsas sobre a gravidade da doença, a extensão da 
contaminação e a negação da necessidade de isolamento social e do uso de máscaras, apesar de 
serem medidas fundamentais recomendadas pela Organização Mundial da Saúde.23 Soma-se a isso 
o fato de muitas comunidades e aldeias não possuírem postos de saúde ou Unidades Básicas de 
Saúde, obrigando as famílias a se deslocarem e buscarem serviços de saúde em municípios ou 
outras comunidades, impossibilitando o isolamento social. Outro grave problema é a exclusão de 
Povos Indígenas que vivem fora de Terras Indígenas aprovadas, que inclui moradores de cidades e 
povos que aguardam a demarcação de suas terras, dos dados de contaminação e morte pela 
COVID-19 entre a população indígena. Os riscos à vida dos povos indígenas e comunidades 
ribeirinhas decorrentes da ação e inação do governo em função da pandemia representam um 
grande retrocesso na defesa das vidas e dos direitos humanos constitucionalmente reconhecidos 
desses povos. Conforme destacado por uma associação indígena, “Estamos enfrentando o descaso 
do estado, lutando pelo direito de viver."24 
 
Em resposta a esta negligência, negação de serviços e informações e divulgação de notícias falsas 
por parte do governo, várias organizações da sociedade civil, associações indígenas e comunidades 
ribeirinhas têm disseminado informações sobre a contaminação e mortes por COVID-19 e medidas 
adequadas para reduzir a propagação de contágio. Um exemplo é a criação de uma plataforma 
eletrônica do Instituto Socioambiental (ISA) e da associação indígena Articulação dos Povos 
Indígenas do Brasil (APIB) que fornece dados sobre a evolução da doença e dá atenção aos 
atingidos não reconhecidos pelo governo25. Além disso, são gravados podcasts nas línguas dos 
povos indígenas, ajudando assim a enfrentar a doença e defender a vida. Os áudios, divulgados pelo 
WhatsApp, foram fundamentais para a divulgação de informações sobre cronogramas e análises de 
acesso a benefícios sociais, dados de desmatamento, focos de infecção no território e a importância 
de medidas de saúde, como isolamento social, para conter a pandemia, no contexto das práticas 
culturais e estilos de vida dos povos e comunidades. Outro esforço importante para o enfrentamento 
da pandemia no contexto regional foi a criação do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento da 
COVID-19 no Médio Xingu, região que abriga diversas terras indígenas, reservas extrativistas e 
unidades de conservação.  
 
As organizações da sociedade civil, juntamente com os povos indígenas e comunidades tradicionais, 
têm desempenhado um papel central na denúncia do desmatamento e da destruição ambiental em 
todo o país. Isso é fundamental para seus esforços de chamar a atenção para os impactos humanos 
e ecológicos dessas atividades. Um caso exemplar dessa ação coordenada é o SIRADX, um sistema 
de monitoramento e alerta de desmatamento na Bacia do Xingu que publica boletins bimestrais.26 
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Figura 2: Mapa do 
Corredor Xingu da 
Diversidade 
Socioambiental com 
dados de desmatamento 
até setembro de 2020 
Fonte: Acervo ISA 

 
 
 
A Rede Xingu+, que opera esse sistema de monitoramento remoto, é formada por uma rede de 
organizações da sociedade civil e associações de comunidades indígenas e ribeirinhas que 
compõem o corredor da diversidade socioambiental do Xingu.27 A iniciativa da Rede Xingu+ remonta 
a movimentos de resistência contra a barragem do Rio Xingu iniciados durante o encontro dos povos 
da floresta em Altamira em 1989. Trabalha para fortalecer as associações locais e permitir que sejam 
mais eficazes em seus esforços para garantir a proteção territorial e defender a soberania alimentar, 
social e cultural dos povos e comunidades. Imagens de satélite de cada seção da bacia do Xingu são 
examinadas regularmente por uma equipe de analistas em busca de anomalias.28 Os polígonos de 
desmatamento são avaliados “de acordo com sua proximidade com outras fontes de degradação e 
considerando a história da região, e se necessário, pessoas que conhecem o local são contatadas 
para confirmar o desmatamento”. O conhecimento de campo é fundamental para a validação dos 
dados. Equipes multidisciplinares localizadas nos territórios afetados estão, portanto, envolvidos e 
também engajados na disseminação do conhecimento ecossistêmico de povos indígenas tradicionais 
e comunidades ribeirinhas. Desde 2018, ao final de cada ano, a SIRADX publica uma análise 
completa do desmatamento ocorrido a cada mês 
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A seção seguinte do relatório enfocará a região da Bacia do Xingu para ilustrar a natureza dos 
retrocessos socioambientais que vêm ocorrendo em toda a Amazônia brasileira desde o início da 
pandemia. Para entender as implicações desses retrocessos sobre os povos afetados, é necessário 
contextualizá-los à luz de sua experiência de impactos profundamente negativos, às vezes etnocidas, 
ambientais e sociais de grandes projetos de barragens hidrelétricas e de indústria extrativa, bem 
como os níveis crescentes de desmatamento ilegal e grilagem de terras que acompanharam o 
governo Bolsonaro. A mais importante delas foi a notória barragem de Belo Monte, que, como 
observou a Relatora Especial da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas em sua visita à área, 
"tem sido envolta em polêmica e resistida pelos povos indígenas cujas vidas ela impacta" desde o 
início mais de 30 anos atrás, e levanta “questões comuns a muitos megaprojetos no Brasil”.29 
 

 

Figura 3: Mapa da Terra 
do Meio, região do 
Médio Xingu com dados 
de desmatamento até 
setembro de 2020 
Fonte: Acervo ISA 
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Precedência histórica - Barragem de Belo Monte 

A região do Médio Xingu, também conhecida como Terra do Meio, foi profunda e irreversivelmente 
afetada pela construção e operação da hidrelétrica de Belo Monte. A falha na implementação de 
salvaguardas, como consultas de boa fé , processos de CLPI e avaliações adequadas de impacto 
ambiental e social, durante a construção da barragem foi destacada por sucessivos Relatores 
Especiais da ONU sobre os direitos dos povos indígenas após suas visitas ao Brasil em 2007 e 2016 
, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2011, a FUNAI e o Ministério Público 
Federal.30 As medidas de mitigação prometidas não foram implementadas e em 2015 o Ministério 
Público de Altamira abriu um processo contra o Governo e a empresa Norte Energia, alegando 
etnocídio em decorrência dos impactos profundamente adversos do projeto sobre os povos indígenas 
da bacia do rio Xingu. 
 
Cinco anos depois, muitas condições para o licenciamento do projeto ainda não foram cumpridas. 
Entre eles estão a instalação de um sistema de saneamento básico no município de Altamira, a 
melhoria da estrutura sanitária do município e serviço à saúde indígena e a implantação de projetos 
que visam garantir a segurança alimentar e econômica dos povos indígenas, ribeirinhos e 
agricultores de subsistência da região. Além disso, dezenas de famílias deslocadas pela construção 
da barragem se mudaram para conjuntos habitacionais nas periferias urbanas que não têm 
abastecimento regular de água.  
 
Apesar desses impactos etnocidas que estão diretamente relacionados à falha em implementar 
salvaguardas ambientais e sociais, e ao impacto da pandemia com risco de vida (para o qual 
contribuiu a falha em implementar serviços de saúde), o governo continua a ignorar essas 
salvaguardas de direitos básicos e permitiu aumentar o desvio do rio que ameaça a própria 
sobrevivência das comunidades indígenas e ribeirinhas. Para aumentar a geração de energia, Belo 
Monte está em processo de desviar cerca de 80% desse trecho do rio e, com isso, causando uma 
condição de seca perene para as comunidades que dela dependem para seu sustento e modo de 
vida. Os povos indígenas e ribeirinhos da Volta Grande do Xingu se referem a isso como "o roubo 
das águas do Xingu". O impacto dessa redução do fluxo de água se intensificou em 2020 e levou 
centenas de famílias a se mobilizar e se manifestar em meio à pandemia, denunciando a seca e a 
escassez de água que enfrentavam. Na carta escrita durante o protesto, eles afirmaram:  
 
 

 
“Nós, povos indígenas e ribeirinhos da Volta Grande do Xingu, estamos aqui unidos nessa carta e na 
nossa manifestação para defender as águas do Xingu e as nossas vidas. Belo Monte, desde que 
começou, quer nos dividir igual ela fez com o rio. Mas nós, assim como o Xingu, não desistimos de 
lutar pela vida. Belo Monte e os impactos da usina querem nos matar aos poucos assim como estão 
fazendo com o rio e com os peixes. Nossos conhecimentos precisam ser respeitados pelas 
autoridades. Estamos desamparados. Solicitamos amparo da justiça!” 

— Carta dos ribeirinhos da Volta Grande do Xingu ao governo brasileiro 
 
 
A relação entre a pandemia, o desmantelamento e enfraquecimento dos mecanismos de supervisão 
e fiscalização, inclusive para a defesa de áreas protegidas e Unidades de Conservação, e os 
impactos de megaprojetos como a barragem de Belo Monte, serão descritos sob a ótica de dois 
povos indígenas do rio Xingu que foram profundamente afetados como resultado do contínuo 
enfraquecimento e desrespeito do governo pelas salvaguardas ambientais e sociais.  
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Povo Juruna Yudjá da Terra Indígena Paquiçamba 

 

Figura 4: Mapa do 
Grande Passeio do 
Xingu e das duas Terras 
Indígenas que o 
compõem, com 
destaque para os 
empreendimentos que 
impactam a região 
Fonte: Acervo ISA 

 
A mudança do regime de escoamento da Volta Grande do Xingu como resultado do projeto da 
hidrelétrica Belo Monte tem causado graves impactos na organização da vida do povo Juruna Yudjá 
da Terra Indígena Paquiçamba e em seu bem-estar econômico e socioambiental. O impacto na 
segurança alimentar do represamento do rio em 2015 foi intensificado em 2019 com a instalação da 
última turbina da barragem.  
 

 

Figura 5: Foto do Juruna 
Volta Grande do Xingu 
durante apresentação 
de Canoada Xingu em 
2018, evento ativista da 
comunidade  
Fonte: Acervo ISA 

 
 
A diminuição do pescado com o desvio do leito do rio criou uma dependência da compra de 
alimentos da cidade. Essa perda de segurança alimentar de Juruna Yudjá foi ainda agravada pelo 
início da pandemia, dada a necessidade de isolamento social e o distanciamento da cidade. A falta 
de sistemas de comunicação adequados nas aldeias agravou a vulnerabilidade, com o sistema de 
comunicação oficial via rádio restrito a determinados horários e ações para retirada de pacientes que 
precisavam de atendimento hospitalar. 
 
O início da pandemia, sem medidas adequadas de proteção aos Juruna, aliada à seca antropogênica 
imposta a um povo que se considera nada menos que 'os donos do Xingu', alterou profundamente e 
ameaçou toda a sua existência. De povo autossuficiente, foram colocados em uma posição de 
extrema vulnerabilidade, tanto em termos de riscos à sua saúde e vida quanto à qualidade de suas 
vidas que agora estão ameaçadas pela insegurança alimentar e são cada vez mais negados dos 
meios de subsistência tradicionais e modos de vida.  
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Diante dessa situação terrível e cada vez pior, os Juruna responderam iniciando e publicando seu 
monitoramento independente dos impactos da barragem de Belo Monte em suas terras e vidas. Ao 
fazer isso, eles pretendem conter as tentativas do governo de descartar as salvaguardas sociais e 
ambientais. Por meio do monitoramento pró-ativo e do desenvolvimento de seu protocolo de 
consulta, os Juruna buscam promover a ampliação dos espaços de decisão sobre o futuro de tudo e 
de todos os envolvidos na região de Volta Grande Xingu.31 É uma ação de resistência às tentativas 
de esvaziamento de um território de seu rio e de seus povos que está sendo promovida pela 
empresa e sancionada por um governo implacável. Esse efeito etnocida, se não intencional, é 
simbolizado na renomeação da empresa para a Volta Grande do Xingu, casa ancestral e fonte de 
subsistência dos Juruna e de outros povos, como "um trecho de vazão reduzida", ou simplesmente 
“TVR dos Usina Hidrelétrica Belo Monte”.  
 
Ao invés de mitigar esses profundos danos, o governo está pressionando para obter a autorização de 
uma mina de ouro nas proximidades das terras juruna. A mina de Belo Sun, que, se concluída, será a 
maior mina de ouro a céu aberto da América Latina, terá impactos cumulativos que agravam os 
efeitos devastadores da barragem de Belo Monte, bem como desmatamento e grilagem de terras.32 
Este desvio do rio e as tentativas de iniciar a mina unidos ao crescente nível de violência e 
intimidação contra os povos indígenas que tentam proteger seus direitos e existência como povos. 
 
Os Juruna não foram consultados sobre o projeto de mineração Belo Sun, anunciado pela primeira 
vez em 2012. Tendo experimentado as consequências desastrosas de salvaguardas inadequadas no 
contexto da barragem de Belo Monte, os Juruna, em um esforço para garantir que seus direitos 
fossem salvaguardados em o processo de autorização de mina de Belo Sun, desenvolveram sua 
própria consulta e protocolo de CLPI em 2017. Em 2018, o Tribunal Federal considerou que as 
salvaguardas relacionadas à proteção ambiental e consulta prévia não foram cumpridas em relação à 
autorização do projeto de Belo Sun e ordenou que qualquer consulta futura respeitará a consulta de 
Juruna e o protocolo de CLPI. Posteriormente, o IBAMA declarou inválida a autorização ambiental 
por não atender às salvaguardas estabelecidas pelo Tribunal. No entanto, os poderes de fiscalização 
do IBAMA foram reduzidos devido a cortes no financiamento e o papel da FUNAI na proteção dos 
direitos dos Juruna também foi enfraquecido. 
 
Apesar da mina estar suspensa por três decisões judiciais, a última em novembro de 2019, a 
empresa conseguiu prosseguir com a prospecção e recebeu algumas autorizações da prefeitura. Em 
abril de 2020, Belo Sun alegou ter concluído o componente dos povos indígenas de sua Avaliação de 
Impacto Ambiental, apesar do fato de nenhuma consulta para a obtenção do CLPI dos Juruna ter 
sido realizada de acordo com a Convenção 169 da OIT que o Brasil ratificou, ou o protocolo de 
consulta dos Juruna conforme exigido pelo Tribunal Federal.33 É essa a realidade, apesar das 
descobertas alarmantes de salvaguardas ambientais abaixo do padrão sendo implementadas pela 
Belo Sun, incluindo aquelas relacionadas ao projeto de seu reservatório de rejeitos - uma questão 
que é particularmente preocupante, dados os desastres mortais envolvendo o colapso dessas 
barragens de rejeitos construídas de forma inadequada no Brasil nos últimos tempos anos.34 Um 
estudo de especialista independente, publicado em junho de 2020, descobriu que o reservatório de 
rejeito de mineração de Belo Sun foi projetado de uma forma que aumenta a probabilidade de ruptura 
da barragem para um nível inaceitavelmente alto, viola os regulamentos de barragens em relação à 
segurança sísmica, carece de estudos adequados de atividade sísmica no local, e não tem plano 
para o fechamento seguro da barragem.35 O relatório também descobriu que: 
 
No cenário mais provável de rompimento da barragem (lançamento de 28% dos rejeitos 
armazenados), o fluxo inicial de rejeitos cobriria 41 quilômetros ao longo do rio Xingu, com impacto 
significativo na terra indígena Arara de Volta Grande do Xingu. Na pior das hipóteses, 100% dos 
rejeitos armazenados), o fluxo inicial cobriria 98 quilômetros ao longo do rio Xingu. Após o evento 
inicial, os processos fluviais normais transportariam os rejeitos para o rio Amazonas e o Oceano 
Atlântico.36 
 
O especialista independente concluiu que a mina constitui um "risco inaceitável" e recomendou que a 
licença de Belo Sun fosse revogada.37 Apesar do alerta e da clara falta de cumprimento das 
salvaguardas dos direitos ambientais e indígenas, nenhuma ação foi tomada pelo governo. Conforme 
destacado pelo Relator Especial da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas, a experiência Juruna 
não é, de forma alguma, única no Brasil. Em vez disso, é ilustrativo de quão longe o governo e as 
empresas estão dispostos a chegar para tornar as salvaguardas ambientais e sociais ineficazes, 
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mesmo quando confrontados com instruções explícitas para que a Justiça Federal siga essas 
salvaguardas e ações judiciais condenatórias por parte do Ministério Público que destacam os efeitos 
etnocidas de não seguí-las.   
 

Povo Mẽbengôkre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-Bacajá  

 

 

Figura 6: Foto dos 
guerreiros Mẽbengôkre-
Xikrin com seus 
cassetetes na chegada 
para um encontro em 
Altamira sobre os 
impactos da Usina 
Hidrelétrica de Belo 
Monte em 2012 
Acervo: Arquivo  
Pessoal Thais 

 
A Terra Indígena Trincheira-Bacajá, localizada na Bacia do Xingu, na região amazônica do Pará, é 
uma das terras indígenas onde a escala do desmatamento foi mapeada e monitorada por meio do 
sistema SIRADX já mencionado. Os indígenas Mẽbengôkre-Xikrin da Terra Indígena Trincheira-
Bacajá vivem às margens do rio Bacajá, afluente do rio Xingu, onde está localizada a barragem de 
Belo Monte. O contato oficial foi estabelecido com eles em meados da década de 1970 e consolidado 
em 1996 com a demarcação de sua Terra Indígena. 38  
 
Em agosto de 2019, a Terra Indígena Trincheira-Bacajá tornou-se alvo de invasão e desmatamento a 
taxas nunca experimentadas pelos Mẽbengôkre-Xikrin. Os invasores justificaram suas ações 
indicando as promessas de redução do tamanho das terras indígenas demarcadas em todo o país 
feitas pelo presidente Jair Bolsonoro em sua campanha eleitoral de 2018. O consequente aumento 
da invasão e do desmatamento de terras indígenas e unidades de conservação atingiu proporções 
preocupantes na região amazônica segundo dados de monitoramento do INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais) apresentados no 14º Boletim SIRAX da Rede Xingu+ ao final de 2019.39 

 
O desmatamento na Terra Indígena Trincheira-Bacajá é um claro exemplo do efeito da diminuição da 
fiscalização na região por conta de decretos governamentais. Até maio de 2020, as fiscalizações 
eram realizadas pelo Ibama, quando uma decisão governamental cancelou as atividades do órgão. O 
cancelamento das atividades de fiscalização teve o impacto de aumentar o desmatamento de 3 
hectares em maio para 411 hectares em agosto de 2020. Um aumento de 12.980% no 
desmatamento, conforme relatado no 20º boletim da SIRADX.40  

 
Esse aumento de invasões e desmatamento tem sido descrito por vários defensores dos territórios 
tradicionais e da preservação ambiental como o "efeito Bolsonaro". O contexto que deu origem a 
esse aumento significativo de invasões de territórios tradicionais foi discutido no 4º Encontro Xingu+, 
em agosto de 2019, realizado na aldeia Kubenkokre, da Terra Indígena Menkragnoti do povo 
Mebengokre, na bacia do Xingu. Preocupados com as ameaças às suas terras e a perda de direitos, 
povos indígenas e comunidades ribeirinhas e tradicionais de todo o corredor da Bacia do Xingu se 
reuniram para discutir os problemas que enfrentavam e estabelecer estratégias conjuntas de ação. A 
reunião pretendia ser uma resposta unida de muitas vozes indígenas contra as ameaças às suas 
vidas e um clamor pela vida contra a "ganância dos governos da destruição".  
 
Essas invasões vêm acompanhadas de ameaças de violência. Conforme relatou um jovem 
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Mebengokre-Xikrin em 2019, um dos invasores da Terra Indígena Trincheira-Bacajá disse que, junto 
com outros trezentos homens armados, eles entrariam na mata para “caçar os índios”. Este áudio foi 
divulgado por indígenas guerreiros das aldeias Rapkô, Mrotidjãm, Bacajá e Kenkro, em suas 
denúncias ao Ministério Público Federal. Naquela época, homens e mulheres Xikrin viram a fumaça 
dos fogos ilegais desde sua aldeia Rapkô e em várias ocasiões ouviram o barulho de motosserras e 
tratores dos invasores próximos. A Terra Indígena Trincheira-Bacajá está passando por um intenso e 
sistemático processo de invasão em suas zonas Nordeste, Sudoeste e Sudeste. O desmatamento 
acelerado em todas essas frentes revela a determinação dos invasores de ocupar e explorar os 
recursos florestais da TI Trincheira / Bacajá.41 
 

 

Figura 7: Mapa do 
desmatamento com as 
três frentes de invasões 
na Terra Indígena 
Trincheira-Bacajá 
Fonte: Acervo Rede 
Xingu+ 

 
 
 
 
No início de 2020, os invasores continuaram a perseguir esse objetivo. Em fevereiro, os chefes, 
guerreiros e mulheres da Trincheira-Bacajá, reuniram-se na aldeia Krimex para denunciar a retomada 
das invasões, principalmente na porção sudoeste de seu território. O antigo cacique Tedjere Xikrin, 
da aldeia RapKô, iniciou a reunião dizendo:  
 

 
“Os invasores que não respeitam nada estão queimando nossa floresta. Os bichos da floresta estão 
queimando com ela. Quantos jabotis já foram queimados? Quantas antas já foram queimadas? 
Quantos tatus já foram queimados? Precisamos fazer isso parar. Precisamos tirar a invasão de 
nossa terra.” 

— Cacique Tedjere Xikrin, aldeia RapKô, Brasil42 
 
O discurso de Tedjere tomou então os Kuben, os estrangeiros, os não índios ou os brancos como o 
foco da conversa. Numa sequência conectiva para chamar a atenção para os problemas das 
invasões e suas consequências, Tedjere assumiu a postura de chefe guerreiro:      
 
Invasores, vão embora, parem com isso. Eu sou um cacique antigo. Nós, o povo Mẽbengôkre, temos 
nossos netos, nossos filhos. Gostamos da floresta linda, boa, viva. Agora os Kuben estão invadindo 
nossas terras, roubando a floresta. Precisamos ficar de olho, inspecionar e monitorar esta terra. Não 
somos poucos e somos valentes, muito valentes. Por que estamos com raiva? Eles estão roubando a 
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floresta, esse conhecimento nosso. Porque é que eles fazem isto? Parem! Kuben só sabe como 
querer dinheiro. Parem com isso. Não roubem mais a floresta. Precisamos fazer com que os Kuben 
nos respeitem e respeitem nossa terra. Hoje não existe esse respeito. No passado, conseguimos 
garantir nossa terra. Hoje coisas horríveis estão aparecendo. Hoje precisamos mostrar nosso 
pensamento, nosso conhecimento, o pensamento da floresta para os Kuben. A floresta é boa para 
todas as pessoas que estão vivas. Se derrubarem a floresta, meu neto vai me perguntar: onde estão 
as árvores e o mato, vovô? O que direi a ele? Sem a floresta não há vento nem chuva. Queria saber 
onde estão as pessoas que nos ajudarão. Esses invasores estão roubando nossos castanheiros, 
nossas castanhas. Eu sei isso. Para terminar o meu discurso, digo: Invasores, saiam da nossa terra, 
parem de roubar da nossa floresta, parem de roubar a madeira da floresta. Esta terra pertence aos 
meus netos, aos netos deles e a todas as pessoas vivas. 

 
Com o início da pandemia em março de 2020, e com a redução da vigilância e do monitoramento 
territorial na região amazônica, aumentou a invasão da porção sul da Terra Indígena Trincheira-
Bacajá. De março a junho, uma estrada ilegal foi aberta perto da aldeia Kenkro e os invasores mais 
uma vez se aproximaram das aldeias. De acordo com os chefes e guerreiros Mẽbengôkre-Xikrin, 
esta foi uma tentativa estratégica de expandir a invasão. Além da perda de biodiversidade devido ao 
desmatamento, o problema também se tornou uma crise humanitária e de saúde, devido ao risco de 
contaminação por COVID-19 nas aldeias. De acordo com o Comitê Interinstitucional, 13 pessoas 
foram contaminadas em março em aldeias próximas à invasão. Em setembro, o número de pessoas 
contaminadas saltou para 159. 
 
Dada a subnotificação que acompanha a extensão da pandemia em terras indígenas, esse número 
poderia ser muito maior. Taxas alarmantes semelhantes de desmatamento e expropriação estão 
ocorrendo em outros lugares e próximos aos territórios dos povos indígenas na Amazônia brasileira. 
A legitimação e o incentivo a essa apropriação de terras por Bolsonaro e membros de seu governo 
não está apenas matando a floresta, mas também seus povos. O efeito final disso poderia ser a 
aniquilação total. Sob o manto da pandemia COVID-19, aquela tempestade perfeita com efeitos 
etnocidas, a que aludiu o Relator Especial sobre os direitos dos povos indígenas, em que as 
salvaguardas ambientais e sociais são ainda mais subordinadas a interesses econômicos, saiu do 
horizonte para envolver a totalidade Região Amazônica. 
.  
 

 

Figura 8: Mapa da Terra 
Indígena Trincheira-
Bacajá com destaque 
para a região de invasão 
denunciada por 
Mẽbengôkre-Xikrin em 
junho de 2020 
Fonte: Acervo Rede 
Xingu+   
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Figura 9: Mapa 
mostrando estrada ilegal 
aberta por invasores na 
Terra Indígena 
Trincheira-Bacajá em 
2020 
Fonte: Acervo Rede 
Xingu+ 
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Importância do conhecimento tradicional e visões de mundo indígenas 

Ao contrário de Bolsonaro, os argumentos que sustentam as preocupações dos povos indígenas 
estão perfeitamente alinhados com os argumentos científicos e ambientais que vinculam a eclosão 
de pandemias com desequilíbrios e destruição ambientais. Isso evidencia a urgência de apoiar o 
conhecimento tradicional dos povos indígenas, comunidades ribeirinhas, comunidades de 
agricultores de subsistência e quilombolas. Esse conhecimento é importante não apenas porque é 
fundamental para a defesa e preservação da floresta amazônica e de outros ecossistemas. É 
essencial, pois os modos de vida desses coletivos proporcionam inúmeros e incontáveis serviços 
socioambientais a todo o planeta e ao enfrentamento das mudanças climáticas. Os povos indígenas 
se recusaram a ser testemunhas passivas dos reveses sociais e ambientais liderados pelo atual 
governo de Jair Bolsonaro. Conforme explicou o ex-cacique Tedjere Xikrin, suas organizações 
assumiram a tarefa de continuar defendendo "a floresta, esse conhecimento nosso". Juntos, eles 
defendem a posição de que a sobrevivência do planeta depende da proteção socioambiental. Em 
outras palavras, a vida das pessoas da Floresta é importante.  
 
Defender essas visões de mundo e modos de existência é fundamental se quisermos habitar um 
planeta que sustente as condições necessárias para a proliferação da vida. Como Raoni Metuktire, o 
cacique e xamã do povo Mebengokre-Metuktire, disse, precisamos trabalhar juntos para a 
proliferação dos ventos bons e frios que são criados nas florestas. Isso significa deter o 
desmatamento e as queimadas ilegais da Amazônia. Que tipo de planeta deixaremos para as futuras 
gerações de seres humanos e não humanos? Esta não deve ser uma pergunta retórica, mas uma 
premissa global urgente de governos, organismos internacionais e organizações da sociedade civil. A 
defesa dos modos de existência dos povos indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais 
baseados nas relações ecossistêmicas não predatórias é fundamental para evitar que a Amazônia 
chegue a um ponto sem volta, o que terá graves impactos em todo o planeta e em toda a vida que 
depende disso. Enfrentar este problema é central para realizar a mudança: para transformar relações 
de exploração fundadas na linguagem da posse, do lucro e da propriedade irresponsáveis, em 
relações de corresponsabilidade e cuidado, que possibilitem a continuidade da existência desses 
povos, suas culturas e conhecimentos da floresta e, por extensão, nossa própria existência. 
 
 

 
“Toda essa destruição não é nossa marca, é a pegada dos brancos, o rastro de vocês na terra.” 

— Davi Kopenawa Yanomami, Yanomami, Brasil43 
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Recomendações 

Dado o profundo dano causado aos povos indígenas como resultado do contexto em que a pandemia 
surgiu, é recomendado que: 

a) A Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena seja fortalecida em parceria com 
profissionais de saúde indígena e os conhecimentos tradicionais de saúde sejam respeitados 
e promovidos por órgãos governamentais.  

b) A Política Nacional de Saúde Indígena combata a divulgação de notícias falsas sobre a nova 
pandemia do coronavírus.  

c) O Sistema de Atenção Diferenciada de Saúde Indígena implemente infraestruturas para criar 
sistemas de comunicação mais eficazes nas aldeias e comunidades.  

 
Dado que a emergência climática levará a uma maior disseminação de epidemias e pandemias, 
recomenda-se que: 

a) As instituições governamentais brasileiras cumpram acordos internacionais e multilaterais de 
combate às mudanças climáticas.  

b) As agências internacionais apoiem o conhecimento tradicional como fundamental para o 
combate às emergências climáticas e promovam seu papel nas políticas públicas de 
proteção ambiental, proteção de terras indígenas e unidades de conservação.  

c) As instituições governamentais brasileiras apoiem as economias florestais reconhecendo os 
meios de subsistência dos povos tradicionais como importantes facilitadores da proteção 
ambiental e da regulação do clima.  

d) As instituições financeiras internacionais criem mecanismos de apoio a iniciativas 
comunitárias de preservação ambiental e desestimulem investimentos em projetos que 
gerem impactos socioambientais.  

 
Dado que os processos de licenciamento ambiental existentes são incapazes de prevenir impactos 
negativos severos sobre os ecossistemas e as populações locais, recomenda-se que as agências de 
licenciamento brasileiras e instituições governamentais:  

a) estendam o escopo da análise de impacto ambiental e social e o monitoramento do 
ecossistema muito além dos locais de construção do projeto para que possam incluir áreas 
inundáveis.  

b) considerem a importância global dos ecossistemas impactados por projetos em termos de 
suas águas, nutrientes, habitats e biodiversidade.  

c) Atuem de acordo com o princípio da precaução em relação ao licenciamento ambiental. Para 
isso, é necessário garantir que o volume de água do Xingu usado para a produção de 
energia seja compatível com o volume necessário para a manutenção e reprodução da vida 
no Grande Volta do Xingu, incluindo a preservação de espécies endêmicas e garantindo o 
abastecimento alimentar e as culturas tradicionais dos indígenas e povos ribeirinhos da 
região. 

d) melhorem as diretrizes de licenciamento ambiental para as fases de planejamento, 
licenciamento e monitoramento:  

1. A documentação de planejamento do projeto deve abordar: padrões de biodiversidade 
locais e regionais; a presença de espécies endêmicas ou sazonais; processos que 
mantêm a diversidade do ecossistema; relações entre ambientes inundáveis, aquáticos e 
não inundáveis; e cenários de mudança climática e modelagem realizada pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudança Climática.  

2. O licenciamento do projeto deve ter como premissa a revisão dos Estudos de Impacto 
Ambiental e seu Componente Indígena, que incluem: amostragem dos diferentes habitats 
inundáveis; caracterização desses habitats em todas as fases do ciclo hidrológico; 
avaliação da distribuição de espécies de animais terrestres e aquáticos ao longo desses 
habitats; avaliação dos processos ecológicos que conectam os habitats inundáveis a 
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outros habitats; avaliação do dano ou perda de habitats inundáveis a montante e a 
jusante do projeto, estimativa e modelagem de supressão de habitat e perda de 
conectividade do ecossistema; e realização de consulta livre, prévia e informada aos 
povos e comunidades impactados pelo projeto a fim de obter seu consentimento por 
meio de espaços de tomada de decisão que respeitem seus conhecimentos tradicionais. 

3. O monitoramento do projeto deve ser melhorado mediante:  

3.1 A realização de avaliações contínuas de todas as questões levantadas durante as 
fases de planejamento e licenciamento, para permitir a adesão ao princípio da 
precaução que deve nortear o licenciamento ambiental e a tomada de decisão.  

3.2 A adoção de sistemas de compartilhamento de informações que possibilitem a 
divulgação de dados de pesquisa e monitoramento para informar a análise de 
tomadores de decisão e órgãos licenciadores.  

3.3 A criação e manutenção de espaços de debate e discussão inclusivos para que o 
conhecimento tradicional seja efetivamente levado em consideração nas avaliações 
e decisões sobre projetos de infraestrutura e seus impactos.  

 
Dado o aumento de invasões de terras, desmatamento, extração ilegal de madeira e mineração em 
Terras Indígenas desde 2018, e o aumento significativo em 2020 após a eclosão da pandemia que 
levou ao aumento da infecção por coronavírus entre os povos indígenas, é recomendado que as 
instituições governamentais brasileiras:  

a) retomem as medidas de fiscalização e proteção nesses territórios e fortaleçam órgãos como 
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  

b) investiguem a perseguição política arbitrária a membros desses órgãos no exercício de suas 
funções, bem como o desvio inconstitucional do Ministério do Meio Ambiente da sua missão 
fundamental de proteger a biodiversidade nacional.
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Metodologia 

A pesquisa para este relatório se concentrou nas violações dos direitos indígenas perpetuadas pela 
ação e inação do governo, por agentes corporativos privados e por grupos armados poderosos 
durante ou não a pandemia COVID-19. Os pesquisadores revisaram periódicos acadêmicos, white 
papers, relatórios da mídia e coletaram dados de entrevistas para explorar os desenvolvimentos em 
uma ampla gama de questões relevantes para as comunidades indígenas no Brasil durante a 
pandemia, incluindo:  
 

• processos de consulta e de obtenção de consentimento das comunidades para projetos que 
afetam suas terras e vidas 

• procedimentos para mudança de uso da terra; políticas macroeconômicas nacionais que 
favorecem a expansão da agricultura ou mineração em territórios indígenas; tolerância estatal de 
atividades ilegais em territórios relevantes 

• impunidade sancionada pelo estado para aqueles que realizam atividades ilegais e violência; uso 
da prisão e processo criminal de indígenas e seus defensores  

• a capacidade da sociedade civil de advogar contra a reversão 

• efeitos das reversões em indivíduos e comunidades, inclusive em grupos específicos  

• efeitos de agentes privados no meio ambiente.  

 
Os resultados foram compilados e organizados com o objetivo de apresentar uma visão global e 
particularizada de acontecimentos importantes. O texto deste relatório e o de um relatório parceiro 
sobre a experiência particular dos povos indígenas da Bacia do Rio Xingu foram produzidos em 
consulta com grupos indígenas locais e organizações de defesa.  
 
Ao observar os padrões dessas invasões crescentes, pretendemos lançar luz sobre os perigosos e 
contínuos desafios que enfrentam os povos indígenas no Brasil no contexto da pandemia COVID-19 
e das medidas de recuperação da mesma.
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