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Art. 1º

 

Fica criado o Parque Indígena Yanomami, no Estado do Amazonas e Território Federal
de Roraima, com posse permanente dos índios Yanomami5 a eles cabendo o usufruto

exclusivo dos bens, utilidades e riquezas naturais e minerais nele existentes.

Parágrafo Único

Serão os limites do Parque:

Leste: Partindo do Marco H-2, de coordenadas geográfica aproximadas 04º09'22"N e
62º03'38"Wgr., localizado no limite internacional Brasil/Venezuela nas proximidade da
cabeceria do Rio Icabaro (do lado Venezuelano); daí, segue por uma linha reta até o
ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 04º08'30"N e 02º 03'05"wgr.,
localizado na  cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este no
sentido jusante até o ponto  02 de coordenadas geográficas aproximadas 04º02'05"N e
62º02'07" Wgr., localizado na  confluência com outro igarapé sem denominação; daí,
segue por este no sentido jusante até  o  ponto 03 de coordenadas geográficas
aproximadas 04º00'1O"N e 62º05'45"Wgr., localizado  na confluência com o Rio
Amajari: daí, segue por este no sentido jusante até o ponto 04 de  coordenadas
geográficas aproximadas 03º57' 30"N e 62º03’22"wgr., localizado na confluência com
um igarapé sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 05 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º04’55"Wgr., localizado na confluência do Rio
Traida com um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido montante até
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o ponto 00 de coordenadas geográficas aproximadas 03º57'00"N e 62º07’38”Wgr.
localizado em sua cabeceira; daí  segue por uma linha reta até o ponto 07 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º55'40"N e 02º08’37”, localizado na cabeceira
de um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido jusante até a
confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue no sentido montante até
o ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 03º44'25”N e 62º06”40”Wgr.,
localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí e segue por linha
reta até o ponto 09 de coordenadas geográficas aproximadas 03º42’40"N e 
62º08’05”Wgr., lo calizado na confluência de um igarapé sem denominação com o
Igarapé Pacasibi; daí, Segue por este no sentido jusan te até o ponto 10 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º30'40"N e o 62º15’00"Wgr., localizado na
confluência do rio Uraricaá; daí, segue por este no sentido jusante até a confluência
com o Igarapé Cunaime, daí, segue por este no sentido montante até o ponto 11 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º23'20"N e 62º12’00"wgr., lo calizado na
confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto
12 de coordenadas geográficas aproximadas 03º16'10"N e 62º09’20” Wgr., lo calizado
na confluência de dois igarapés sem denominação, até o ponto 13 de coordenadas
geográficas aproximadas 03º15'18"N e 62º08’10"wgr., localizado na confluência com
outro igarapé sem denominação; daí, segue por este último até o ponto 14 de
coordenadas geográficas aproximadas O3º14’42”N e 62º06’00"Wgr., localizado na
Cachoeira Feira; daí, até o ponto 15 de coordenadas geográfica aproximadas
03º13'50"N e 02º05’20"Wgr., localizado no outro extremo da Cachoeira na margem
direita do Rio Uraricoera: daí, segue por este no sentido jusante até o ponto 16 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º13'38”N e 62º03’40"Wgr., localizado na
confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido
montante até o ponto 17 de coordenadas geográficas apro ximadas 03º08'42"N e
62º02’10"wgr., localizado na con fluência de doisigarapés sem denominação; daí, segue
pelo iqarapé secundário no sentido montante até o ponto 19 de coordenadas
geográficas aproximadas 03º06'18"N e  62º02’10”wgr., localizado na confluência com
outro igarapé  sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 20 de
coordenadas geográficas aproximadas 03º04'45"N e 62º01'20"wgr., localizado na
confluência de dois iqarapés sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto
21 de coordenadas geográficas aproximadas 03º02'l0"N e 61º59'30"wgr., localizado na
confluência de dois iga rapés sem denominação: daí, segue por linha reta até o ponto
22 de coordenadas geográficas aproximadas 03º03' 00"N e 61º57’40"wgr., localizado
na confluência de dois Igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé principal,
sem denominação no sentido jusante até o ponto 23 de coordenadas geográficas
aproximadas 03º04' 37"N e 61º56'00"wgr., localizado na confluência com outro igarapé
sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 24 de coordenadas
aproximadas 02º59'30"N e 61º55’05"wgr., localizado na confluência de dois igara pés
sem denominação; daí, segue pelo igarapé secundário, sem denominação no sentido
montante até o ponto 25 de coordenadas geográficas aproximadas 02º52'l0"N e
61º53'5O"Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por li nha reta até o ponto 26
de coordenadas geográficas aproxi madas 02º48'40’’N e 61º51'30"Wgr., localizado na
confluên cia de dois igarapés sem denominação; daí, segue por li nha reta até o ponto
27 de coordenadas geográficas apro ximadas 02º45'20"N e 6lº51'lO"Wgr., localizado na
cabe ceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido jusante até
o ponto 28 de coordenadas geográ fica aproximadas 02º41'50"N e 61º50'l0"wgr.,
localizado na confluência com o Rio Mucajaí; daí, segue por linha reta até o ponto 29
de coordenadas geográficas aproximadas 02º38'00"N e 61º47’30"Wgr., localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 30
de coordenadas geográficas aproximadas 02º33'40"N e 61º48'20"wgr., localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido jusante até
o ponto 31 de coordenadas geográficas apro ximadas 02º30'00"N e 61º45’50"Wgr.,
localizado na con fluência Com o Rio Apiaú; daí, segue por este no sentido montante
até o ponto 32 de coordenadas geográficas aproximadas 02º21'50"N e 62º02’05"Wgr.,
localizado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este no
sentido montante até o ponto 33 de coorde nadas geográficas aproximadas 02º17'30"N
e 62º01'00"wgr localizado na confluência com outro igarapé sem denomi nação; daí,
segue por linha reta até o ponto 34 de coordenadas geográficas aproximadas 02º11'
00"N e 62º01' 40 Wgr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí,
segue por este no sentido jusante até o ponto 35 de coordenadas geográficas
aproximadas 02º00' 20"N e 61º54’00"wgr., localizado na confluência com o Rio
Ajarani; daí segue por este no sentido jusante até o ponto 36 de coordenadas
geográficas aproximadas 02º00'l0"N e 61º32’00"Wgre, localizado na interseção com a
BR-210  Perimetral Norte; daí segue pela Perimetral Norte até o ponto 37 de
coordenadas geográficas aproxi madas 02º00'40"N e 61º28’20"wgr., localizado na
confluência com o Igarapé Repartimento do Ajarani; daí, segue por este no sentido
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montante até o ponto 38 de coorde nadas geográficas aproximadas 02º16'l0"N e
61º33’00wgr localizado na confluência com outro igarapé sem denomi nação; daí,
segue por linha reta até o ponto 38-I de coordenadas geográficas aproximadas
02º13'20"N e 61º22’20"wgr., localizado na confluência de dois igarapés sem
denominação; daí, segue pelo igarapé principal, sem denominação, no sentido jusante
até o ponto 38-II de coordenadas geográficas aproximadas 01º57'20"N e
6lº25'30"wgr., localizado na confluência com o Rio Ajarani daí, segue por este no
sentido jusante até o ponto 39 de coordenadas geográficas aproximadas 01º45'l0" e
61º26'50"wgr., localizado na confluência com um igarapé sem denominação.

Sul: Do ponto 39 segue por linha reta até o ponto 40 de coordenadas geográficas
aproximadas 01º45'50"N e 61º31'50”wgr., localizado na confluência de dois igarapés
sem denominação; daí, segue pelo igarapé prin cipal sem denominação, no sentido
montante até o ponto 41 de coordenadas geográficas aproximadas 01º51'20"N e
61º35’00"wgr., localizado em sua cabeceira; dai, segue por linha reta até o ponto 42
de coordenadas geográfi cas aproximadas 01º46'30"N e 61º40'30"wgr., localizado na
cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 43 de
coordenadas geográficas aproximadas 01º42'00"N e 61º51'10”wgr., localizado na
confluência do Rio Ajarani com um igarapé sem denomina ção; daí, segue por linha reta
até o ponto 44 de coor denadas geográficas aproximadas 01º38'00"N e 61º54'00" Wgr.,
localizado na confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé
principal, sem de nominação, no sentido jusante até o ponto 45 de coorde nadas
geográficas aproximadas 01º34'l0"N e 61º55’40”Wgr., localizado na confluência com o
Rio Pacu; daí , segue por outro igarapé sem denominação no sentido montante até o
ponto 46 de coordenadas geográficas aproximadas 01º29'20"N e 61º59'50"wgr.,
localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 47 de coordenadas
geográficas aproximadas 01º25'l0"N e 62º10'00” Wgr., localizado na cabeceira de um
igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido jusante até o ponto 48 de
coordenadas geográficas aproximadas 01º24' 50"N e 62º14'00"wgr., localizado na
confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido
montante até o ponto 49 de coordenadas geográficas aproximadas 01º16’40"N e
62º13’20”Wgr., localizado em sua cabeceira; dai, segue por linha reta até o ponto 50
de coordenadas geográficas aproximadas 01º14' 00"N e 62º10'40"wgr., localizado na
cabeceira do Igarapé Marará; daí, segue por este no sentido jusante até o ponto 51 de
coordenadas geográficas aproximadas 01º04'20"N e 62º11'00"Wgr., localizado na
confluência com o Igarapé Castanho; daí, segue ainda pelo Igarapé Marará no sentido
jusante até o ponto 52 de coordenadas geo gráficas aproximadas 01º03’50"N e
62º10'55"Wgr., localizado na confluência com o Rio Catrimani; daí, segue por este no
sentido montante até o ponto 53 de coorde nadas geográficas aproximadas 01º14'l0"N
e 62º27'00"wgr., localizado na confluência com o Igarapé Xeriana; daí, segue por linha
reta até o ponto 54 de coordenadas geográficas aproximadas 01º06'30"N e
62º36'50"wgr., localizado na confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue
pelo ígarapé principal, sem denominação no sentido jusante até o ponto 55 de
coordenadas geográficas aproximadas 0º58'40"N e 62º40'20"wgr., localizado na
confluência com o Rio Demini; daí, segue por este no sentido jusante pela margem
direita até o ponto 56 de coordenadas geográficas aproximadas 0º51'l0"N e 62º34'
30"wgr., localizado na confluência com o Igarapé do Diogo; daí, segue por linha reta
até o ponto 57 de coordenadas geográficas aproximadas 0º49'40"N e 62º40' 50"Wgr.,
localizado na cabeceira de um igarapé sem de nominação; dai  segue por linha reta até
o ponto 58 de coordenadas geográficas aproximadas 0º52’40”N e 62º41'50'’wgr.,
localizado na cabeceira de um igarapé sem de nominação; daí, segue por linha reta até
o ponto 59 de coordenadas geográficas aproximadas 0º53'30"N e 62º45' 20”Wgr.,
localizado na cabeceira de um igarapé sem de nominação; daí, segue por este no
sentido jusante até o ponto 60 de coordenadas geográficas aproximadas 0º52'00"N e
62º46’40”wgr., localizado na confluência com o Igarapé Grande; daí  segue por este no
sentido montante até o ponto 61 de coordenadas geográficas aproximadas Oº54'50”N
e 62º48'30”wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 62
de coordenadas geográficas aproximadas 01º01'10”N e 62º51'50"wgr., lo calizado na
confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé secundário,
sem denominação no sentido montante até o ponto 63 de coordenadas geográ ficas
aproximadas 01º03'40"N e 62º59'00”Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por
linha reta até o ponto 64 de coordenadas geográficas aproximadas 01º09’20'’N e
63º03’40’’Wgr., localizado na confluência do Rio Maninue va com um igarapé sem
denominação; daí, segue por li nha reta até o ponto 65 de coordenadas geográficas
aproximadas 01º13'50"N e 63º05'40”wgr., localizado na confluência de dois igarapés
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sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 66 de coordenadas geográfi- 
cas aproximadas 0lºl6'50"N e 63º07'30"Wgr., localizado na confluência de um igarapé
sem denominação com o Rio Demini; daí, segue por este no sentido montante pela
margem esquerda até o ponto 67 de coordenadas geográfi cas aproximadas
01º20'20"N e 63º15'00"wgr., localizado na interseção com a Perimetral Norte BR-210;
daí, segue por esta pelo bordo direito no sentido Leste- Oeste até   o ponto 68 de
coordenadas geográficas aproximadas 01º13' 30"N e 63º29'40"wgr., localizado na
confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido
montante até o ponto 69 de coordenadas geográficas apro ximadas 0lº09'2O"N e
63º29'40"wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 70 de
coordenadas geográficas aproximadas 01º05'30"N e 63º29' 35"wgr., localizado na
cabeceira de um igarapé sem deno minação; dai, segue por linha reta até o ponto 71
de coordenadas geográficas aproximadas 0lº04'50"N e 63º32' 40’’Wgr., localizado na
confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé principal, sem
de nominação, no sentido montante até o ponto 72 de coor denadas geográficas
aproximadas 01º06'40"N e 63º37'20" Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue
por linha reta até o ponto 73 de coordenadas geográficas aproxi madas 01º06'l0"N e
63º40’50"wgr., localizado na cabe ceira de um igarapé sem denominação; daí, segue
por este no sentido jusante até o ponto 74 de coordenadas geográficas aproximadas
01º05'40"N e 63º41' 50"wgr. localizado na interseção com a Perimetral Norte BR-210;
daí, segue por esta pelo bordo direito no sentido Leste-Oeste até o ponto 75 de
coordenadas geográficas aproxi madas 0º59'5O"N e 63º45'20"wgr., localizado na
conflu ência com o Igarapé Deminizinho; dai, segue por este no sentido jusante até o
ponto 76 de coordenadas geográficas aproximadas 0º53'00"N e 63º51'l0”wgr.,
localizado na  confluência com o Rio Aracá; daí, segue por este no sen tido montante
até o ponto 77 de coordenadas geográficas aproximadas 0º56'40"N e 63º55’00"Wgr.,
localizado na interseção com a parte planejada da Perimetral Norte Br-210; daí, segue
por esta pelo bordo direito até o ponto 78 de coordenadas geográficas aproximadas
0º34' 40”N e 64º53’15”wgr., localizado na confluência com um igarapê sem
denominação; daí, segue por este no sentido montante até o ponto 79 de coordenadas
geográficas apro ximadas 0º32'30"N e 64º54'55"Wgr., localizado na con fluência com
outro igarapé sem denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 80 de
coordenadas geográfi cas aproximadas 0º25'53"N e 64º57’15”wgr., localizado na
confluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue pelo igarapé principal, sem
denominação no sen tido jusante até o ponto 81 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º24'50"N e 64º57'l0"wgr., localizado na confluência com o Rio Guariba:
daí, seque por este até o ponto 82 de coordenadas geográficas aproximadas 0º24' l8”N
e 04º58'07”1wgr., localizado na confluência com um braço formador afluente da
margem direita; daí, segue por linha rata até o ponto 83 de coordenadas geográfi cas
aproximadas 0ºl5'20"S e 65001'20"wgr., localizado na cabeceira de um igarapé sem
denominação; daí, segue por este no sentido jusante até a confluência com o Igarapé
Tibarrá, e por este no sentido jusante até o ponto 84 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º18' 40”S e 64º57'30"wgr., localizado na confluência com um igarapé
sem denominação; daí, segue por este no sentido montante até o ponto 85 de
coordenadas geográficas apro ximadas 0º19’20”S e 65º00'40”wgr., localizado em sua
cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 86 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º19'20"S e 65º07' 20"Wgr.  localizado na confluência com o Rio Marauiá;
daí, segue por este no sentido jusante até o ponto 87 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º19'05"S e 65º08’40”Wgr., localizado na confluência com um braço for- 
mador afluente da margem direita; daí, segue por este no sentido montante até o
ponto 88 de coordenadas geo gráficas aproximadas 0ºl6'30"S e 65º08'40"Wgr.,
localizado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta até o ponto 89 de coordenadas
geográficas aproximadas 0º14'40"S 65º10'20"wgr., localizado na confluência do
Igarapé Arixana em outro igarapé sem denominação; daí, segue pelo Igarapé Arixana
no sentido montante até o ponto 90 de coordenadas geográficas aproximadas
0º06'40"N e 65º 15'25"Wgr.e localizado na confluência de dois igarapés sem
denominação; daí, segue por linha reta até o ponto 91 de coordenadas geográficas
aproximadas 0ºl7’30”N e 65º16'05"wgr., localizado na confluência de dois braços
formadores de um igarapé sem denominação; daí, segue pelo braço formador
esquerdo no sentido montante até o ponto 92 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º19' 00"N e 65º16'00Wgr., localizado na interseção com a parte
planejada da Perimetral Norte BR-210; daí , segue por esta pelo bordo direito no
sentido Leste-Oeste até o ponto 93 de coordenadas geográficas aproximadas
0º13'00"N e 66º02'40"wgr., localizado na confluência com o Rio Maiá; dai, segue por
este no sentido jusante pela margem direita até o ponto 94 de coordenadas
geográficas  aproximadas 0º03'l0"N e 66º07'00"wgr., localizado na confluência com o
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Rio Cauaburi; daí, segue por este no sentido montante pela margem esquerda até o
ponto 95 de coordenadas geográficas aproximadas 0ºll'l8"N e 66º23'38"wgr., localizado
na interseção com a parte plane jada da Perimetral Norte BR-210.

Oeste - Do ponto 95 segue ainda pelo Rio Cauaburi no sentido montante até o ponto
96 de coordenadas geográficas aproximadas (º)4’10"N e 66º24’45"Wgr., localizado na
confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por este no sentido
montante até o ponto 97 de coordenadas geográficas aproximadas 0º16’40”N e
66º27’l0"wgr.,localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí,
segue ainda pelo igarapé principal sem denominação, até o ponto 98 de coordenadas
geográfi cas aproximada 0º29'30"N e 66º27’10"Wgr., localizado em sua cabeceira; daí,
segue por linha reta até o ponto 99 de coordenadas geográficas aproximadas
0º31'35"N e 66º24’40”wgr., localizado na confluência de dois igara pés sem
denominação; daí, segue pelo igarapé principal sem denominação no sentido jusante
até o ponto 100 de coordenadas geográficas aproximadas 0º30'12"N e 66º24'40"Wgr.,
localizado na confluência com o Rio Cauaburi; daí, Segue por este no sentido montante
até a confluên cia com um igarapé sem denominação, e por este no sen tido montante
até o ponto 101 de coordenadas geográfi cas aproximadas 0º32’38"N e 66º19’40"wgr.,
localizado na confluência com outro igarapé sem denominação; daí, segue  por  linha
reta até o ponto 102 de coordenadas geográficas aproximadas 0º34’20"N e
66º17’40”wgr.,lo calizado na confluência de um igarapé sem denominação com o
igarapé Bussu; daí, segue por este no sentido  montante até o ponto 103 com
coordenadas geográficas aproximadas 0º37'05"N e 66º16’00"wgr., localizado em sua
cabeceira: daí, segue por linha reta até o ponto 104 de coordenadas geográficas
aproximadas 0º41'40"N e 66º14'50"wgr., localizado na confluência de um igara pé sem
denominação com o Canal Maturacá: daí, segue por este no sentido montante até o
ponto 105 de coorde nadas geográficas aproximadas 0º45'20"N e 66º19'20"wgr.,
localizado junto ao Marco do Salto Huá no limite internacional Brasil/Venezuela: daí,
segue pelo referido limite até o ponto 106 de coordenadas geográficas aproximadas
04º17'20"N e 64º47’30”Wgr

Norte - Do ponto 106 segue no rumo NE, pelo limite internacional Brasil/Venezuela até
o Marco H-2 início deste Memorial.

Art. 2º

Na Administração do Parque, pelo Poder Público Federal, serão respeitados a liberdade,
usos, costumes e tradi ções Yanomami, devendo as medidas de polícia serem tomadas
por meios suasórios e no estrito interesse dos próprios índios.

Art. 3º

Poder Público adotará medidas para evitar que pessoas estranhas à população
Yanomami venham a explorar os recursos naturais e minerais do Parque.

Art. 4º

Será regulamentada pelo Poder Executivo a forma como o Batalhão de Fronteira
exercerá a fiscalização e o con trole na área.

Art. 5º

O Poder Público poderá requisitar o apoio da Polícia Federal e do Exército Nacional,
dependendo do caso para evitar invasões, intrusagem ou exploração indevi da de
recursos naturais ou minerais.

Art. 6º

A presente lei entrará em vigor na data de sua publica ção, sendo revogadas todas as
disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Davi Yanomami, referindo-se às terras de seu povo depois da passagem dos
garimpeiros disse, para que todos ouvissem: “Depois que eles vão embora não sobra
mais nada. Só buracos.”

1. Os Yanomami e os Yekuana
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Segundo o lingüista ERNESTO MIGLIAZZA a família linguística Yanomami está dividida
em pelo menos quatro "Línguas", cada uma com vários dialetos: Sanumá, Yanam ou
Ninam, Yanomami e Yanomam.  Distribuem-se geograficamente na região
montanhosa, serras e cabeceiras de rios no divisor de águas na fronteira entre Brasil e
Venezuela, somando ao todo 20.000 indivíduos.  Os Yekuana - tronco linguístico Karib -
também conhecidos como Miongong, ocupam a mesma área geográfica somando ao
todo 2.000 in divíduos dos quais aproximadamente 250 moram no lado brasileiro
distribuídos em três malocas.  Os Yanomami localizados no Brasil habitam em 145
malocas, somando aproximadamente 9.000 indivíduos.

O ponto de dispersão original da grande família linguística Yanomami, de acordo com
as suas tradições, teria sido a região da Serra Parima, junto à qual se encontra hoje a
maior concentração Yanomami no Brasil.

Pelo método glotocronológico sabe-se que seriam necessários cerca de três mil anos
para que a língua original dos Yanomami se subdividisse nas quatro  línguas modernas
existentes atualmente entre eles.

Uma vez que os falantes dessas quatro línguas vivem hoje relativamente próximos uns
dos outros, supõe-se que originalmente os Yanomami tenham ocupado um território
bem maior que o atual, que permitisse a dispersão geográfica e a consequente
diversificação linguística. Dentro do processo histórico do grupo, é necessário levar em
conta esse fenômeno para entender as redes de aliança existentes e as necessidades
de movimentação entre as comunidades aliadas ou em procura de alianças, processo
vital para manter essa estrutura sócio-econômica. A área que hoje ocupam é
reconhecida historicamente como de ocupação contínua dos Yanomami e Yekuana. 
Isto se comprova pela própria tradição oral dos indígenas, rela tos de exploradores e
membros de expedições científicas que percorreram a região a partir da segunda
metade do século XVIII.  A partir dos anos cinquenta as referências sobre o território
Yanomami são inúmeras.

Em toda a América do Sul os Yanomami representam o maior grupo étnico, ainda
relativamente isolado, embora ameaçados pelas frentes de expansão e espoliação de
suas riquezas minerais.

Os primeiros exploradores das riquezas do Território Yanomami foram caçadores de
peles, seringueiros, balateiros, castanheiros e garimpeiros.  A presença missionária
data de meados da década de 50 com os Salesianos estabe lecendo-se no Rio
Cauaboris, seguidos pelas Missões Evangélicas da Amazônia no Rio Mucajaí em
Roraima.

Na década de 60 a FUNAI marca sua presença entre os Yanomami.  Até meados da
década de 70 a maioria dos contatos que os Yanomami vinham tendo envolvia apenas
indivíduos ou pequenos grupos de pessoas.

Por razões de ordem ecológica, etnohistórica, etnopolítica e social, a ocupação
territorial dos Yanomami apre senta-se, num dado momento histórico, de maneira
heterogênea, algumas áreas com baixa outras com alta densidade demográfica e ainda
outras não ocupadas.  Entretanto, deve-se frisar que essas áreas aparentemente
vazias não são abandonadas, ao contrário, são parte integrante da dinâmica adaptativa
dos Yanomami as condições ecológicas especiais da floresta amazônica e são
necessárias para manter o equilíbrio econômico e social da sociedade. As relações
entre aldeias envolvem prestações de Serviços, troca de bens, intercâmbios
matrimoniais, alianças políticas e participação cerimonial e religiosa.

Da movimentação entre aldeias ou conjuntos de aldeias depende portanto, a dinâmica
da sociedade.  Essa movimentação envolve contatos frequentes ,intensos e prolon- 
gados entre aldeias.  Com maior a menor frequência os índios percorrem uma rede de
trilhas através do mato que em distância linear somam de 10 a 150 quilômetros. Em
sua maior parte, o território Yanomami está coberto por densa floresta tropical úmida,
embora existam algumas clareiras de vegetação esparsa.  O terreno, em geral
bastante acidentado, nas regiões próximas ou junto as serras Parima e Pacarima,-
divisor de água entre Brasil / Venezuela - e os rios encachoeirados, tornam o acesso
extremamente difícil.

Esse habitat dos Yanomami conhecido como Maciço das Guianas, a formação geológica
mais antiga do continente Sul- Americano, possui solos extremamente pobres e
inadequados à agricultura intensiva.  Entretanto, e mesmo com solos pobres, os
Yanomami tem conseguido, durante séculos, extrair uma subsistência satisfatória sem
por em risco o precário equilíbrio ecológico da região.
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Ao redor das habitações, utilizam uma área de aproximadamente 900m2 por pessoa,
para abrir roças.  A cada  dois anos, eles migram cerca de 3 km para refazer roças
onde cultivam mandioca, macaxeira, cará, taioba, batata-doce, banana, cana-de-
açúcar , mamão, tabaco e plantas utilizadas para a produção de artefatos.  Os
produtos de caça, pesca e colheita são obtidos num raio de apro ximadamente 15km
em torno da habitação.  O esgotamento dessa área, ou outros fatos como epidemias,
hostilidade.' com outras comunidades, etc., leva os Yanomami a migrações maiores
num raio de 10 a 30 Km.  Não obstante, as roças abandonadas em decorrência das
migrações são usadas para colheita de produtos de largo ciclo (bananas,  pupunha,
etc.)

Isto posto, é fácil compreender que a delimitação do território Yanomami deve levar
em conta necessariamente a forma de ocupação da terra.

As habitações Yanomami variam consideravelmente, maior mente as casas constituem-
se em uma grande maloca de forma cônica ou em círculo aberto.  Também se
encontram grandes malocas isoladas, ou em tamanho menor, agrupadas em conjunto. 
Independente do seu formato, as malo cas abrigam de 30 a 150 habitantes, embora as
maiores possam abrigar até 300 pessoas aproximadamente.  Cada casa está dividida
em um número variável de compartimentos familiares que constituem o núcleo
doméstico de famílias elementares ou extensas.

2.  Os diplomas legais e seu desrespeito.(As invasões territoriais).

A constituição Federal estipula que os bens da União "incluem as terras ocupadas pelos
silvícolas", e em seu Artigo 198 expressa:

“As terras ocupadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal
determina, a eles cabendo a sua e permanente e ficando reconhecido o seu direito ao
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes."

Estabelece ainda a lei 6001, o Estatuto do Índio:

"Art. 25: o reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente
das terras por eles habitadas, nos termos do Artigo 193 da Constituição Federal, inde- 
penderá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos
silvícolas...".

O Artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos reconhece aos grupos
étnicos o direito a uma  proteção especial para o uso de seu idioma, o exercício de sua
religião e, em geral, de todas aquelas características necessárias à preservação de sua
identidade cultural.  Por outro lado, a Organização dos Estados Americanos estabeleceu
como ação prioritária para os Estados Membros a preservação e fortalecimento da
herança cultural dos grupos étnicos e a luta contra a discriminação que inva lida seu
potencial como seres humanos, mediante a destruição de sua identidade cultural e
individualidade como po vos indígenas.

Não obstante todos estes diplomas legais, que cristalizam o compromisso do Estado
brasileiro com o respeito à cultura indígena, o território Yanomami vem sendo
agredido, caracterizando-se hoje uma situação que compromete a sobrevivência deste
grupo.

Até fins de 1973 os contatos dos Yanomami com a socieda de envolvente foram
esporádicos.  A partir dessa data programas de desenvolvimento regionais tais como
cons trução de estradas, colonização associada à agropecuária e mineração levaram
sérios problemas aos Yanomami. Como consequência da construção do trecho da
Perimetral Norte, que corta o território Yanomami  na sua parte sudeste, verificou-se
entre 1974-78 alta dizimação por doenças trazidas pelos trabalhadores.  Desde 1975,
com a descoberta de cassiterita na Serra de Surucucus, as in vasões no território
Yanomami se processam até os dias atuais.  Assim temos, no coração da área
Yanomami, Surucucus, habitada por uma população de aproximadamente 3.500 índios
praticamente sem contato, sendo por isso extremamente vulnerável.

Sendo rica em cassiterita, as invasões começaram em 1975. Por ordem do Ministro do
Interior, em 1976 foram removido os garimpeiros, após terem transmitido aos indíge- 
nas doenças venéreas, gripe, tuberculose, além de terem provocado conflitos armados.

Em fevereiro último essa região foi alvo de violenta invasão armada que contava com
todo o suporte estratégico necessário, mas que pôde ser sustada pela FUNAI com o
apoio da Polícia Federal.
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Vale a pena ainda mencionar que em 1985 duas comissões parlamentares visitaram
Surucucus com o intuito de estu dar a viabilidade de abertura de mineração na região. 
A Comissão do Índio resolveu dar parecer contrário à exploração da Serra de
Surucucus.  A Comissão de Minas e Energia não acatou a proposta do empresário José
Altino Machado de abrir Surucucus para livre garimpagem. Interesses econômicos
ainda pleiteiam a reabertura do garimpo, apesar de a DOCEGEO ter declarado que a
extração desse minério não compensa os custos que acarretaria para a população
indígena dessa área e que economicamente não há interesse a nível nacional.

Do ponto de vista internacional, atualmente o Brasil tornou-se um grande produtor
mundial de estanho (cassi terita) e exporta cerca de 80% de sua produção. (Folha de S.
Paulo de 06.10.85). 

O mercado mundial está saturado e os preços desabaram.

O Conselho Internacional do Estanho (CIE), organismo controlador de preços mundiais,
demonstra tendência a não concordar em aumentar a produção mundialmente. A área
do rio Ericó vem sendo constantemente invadida por levas crescentes de garimpeiros,
desde a década de 60.  Em 1980, com a apropriação de 20.000 ha no Furo de Santa
Rosa pela CODESAIMA para exploração de ouro, milhares de homens clandestinamente
alcançaram o garimpo e fugindo a situação ao controle.  A Estatal, depois de ter sofrido
pressões, abandona o garimpo sem este ter sido evacuado.  Atualmente inúmeras
grotas e barrancos estão sendo explorados, desrespeitando os limites da área indígena
à revelia da Portaria GM 025 que interditou a área em 1982.  Atualmente há grande
movimentação de garimpeiros mercadoria e máquinas através de duas pistas de pouso
dentro da área indígena, violando assim gravemente os direitos dos Yanomami.

Os vales dos rios Apiaú e Rio Novo são regiões de caça coleta dos Yanomami.  A bacia
do Rio Catrimani é habitada de alguns grupos locais arredios.  A região do Apiaú tem
sido alvo constante de invasões de garimpeiros.  Apesar de ter sido feita a evacuação
de 180 garimpeiros dessa área no inicio de 1985, há confirmação da presença de 600
homens já infiltrados na mata.  O número de mortes em decorrência disso, tanto do
lado dos garimpeiros como do dos índios, tem sido grande. (Informe FUNAI Boa Vista,
1985).

A construção da BR-210, a Perimetral Norte, em 1974, veio cortar o território
Yanomami numa extensão de 225 quilômetros, reduzindo, em pouco mais de três
anos, treze aldeias a oito pequenos grupos de famílias.  Egressos desses núcleos
descaracterizados, mendigos e prostitutas passaram a vagar junto à estrada, enquanto
outros grupos foram dizimados por epidemias de sarampo e gripe. No Vale do Rio
Ajarani, a construção da Rodovia Perimetral Norte permitiu o contato maciço e
repentino dos mateiros e pequenos proprietários da região com os indígenas. Em
consequência surgiu a necessidade de se interditar a área e de se criar um Posto de
Vigilância no cruzamento do rio Ajarani com a BR-210 (Km 49) para impedir a entrada
de estranhos.

Apesar de não ter sido aberta ao público, a BR-210 transformou-se em via de
penetração de doenças contagiosas A colonização espontânea e crescente induziu os
indígenas a manterem maiores contatos, como mão-de-obra barata. No início da
década de 80, a imigração espontânea transformou-se em colonização planejada pelo
Governo de Rorai ma com a criação da Vila São José e com invasões na área. Nos vales
dos rios Aracá e Marauiá habita uma população ribeirinha formada por amazonenses
que vivem da extração da Seringa, piaçaba, cipó e batata, com a qual os Yanomami
interatuam e que trazem consequências lamentáveis para estes últimos: tuberculose,
malária e propagação do alcoolismo.

A introdução de armas de fogo e exploração de índios com mão-de-obra secundária
são outras das formas atra vés das quais avança a descaracterização das comunidades
expostas ao contato sem defesas físicas ou culturais.

3. Organização social e o meio ambiente

Os documentos da FUNAI e da Comissão pela Criação do Parque Yanomami fornecem
inúmeros elementos que permitem visualizar o patrimônio representado pela cultura
Yanomami bem como sua importância dentro de uma preocupação mais ampla com a
preservação ambiental.

"Uma das características mais marcantes da organização social Yanomami é a
capacidade de segmentação das aldeia e de proliferação de grupos locais, o que
representa mais um fator a inibir uma concentração exagerada de pessoas numa
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determinada aldeia.  Assim, quando uma comunidade alcança um certo número de
pessoas, a tendência é surgir uma rivalidade política em seu seio, de modo a estimular
os membros das facções opostas a se separarem.  (....) Desse modo, ... os Yanomami
praticam, com efeito, um sistema altamente racional em termos de utilização de
recursos naturais ... aliviando a pressão demográfica sobre a utilização dos recursos de
uma dada área, que ficaria sobrecarregada se a população da comunidade original
crescesse e permanecesse concentrada no mesmo local por tempo indefinido." 
(FUNAI, 1984)

O Projeto RADAMBRASIL forneceu os Seguintes dados sobre a fertilidade do solo em
território Yanomami:

· áreas de capacidade natural baixa                             11,53%

· áreas de capacidade natural muito baixa                     37,04%

· áreas de capacidade natural não significante               11,29%

· áreas de proteção permanente                                  40,12%

Mesmo em solos tão pobres, os Yanomami têm conseguido por séculos a fio extrair
uma subsistência perfeitamente sa tisfatória, sem por em risco o precário equilíbrio
ecoló gico da região.

Para isso é fundamental a rede de comunicações mantida entre as aldeias, num raio
muito amplo, bem como a utili zação dos espaços entre elas, aparentemente "vazios"
se considerados momentaneamente, fora da sua utilização histórica.

"Esses espaços entre aldeias, atravessados constantemente pelos seus habitantes, de
fato representam uma resposta dos Yanomami às demandas que lhe são impostas por
um meio ambiente pobre em solos cultiváveis e de frágeis recursos faunísticos, cuja
renovação depende de um esvaziamento periódico das áreas utilizadas.  Uma
Comunidade que explo re um determinado nicho ecológico não poderá manter o mesmo
padrão de vida, com suficiente produção agrícola, caça e pesca se permanecer no
mesmo local por mais de três a cinco anos.  Os solos se esgotam, a caça rareia e os
produtos da floresta, necessários para a construção de casas e feitura de instrumentos
de trabalho e outros uten sílios tornam-se  escassos, forçando os moradores a longas 
jornadas para chegar a novas fontes de recursos.  Assim. a cada três ou cinco anos, os
Yanomami transferem suas malocas para novos locais da floresta, deixando os antigos
em fase de pousio, para o rejuvenescimento do solo, fauna e flora.  Deixada desse
modo a antiga floresta terá a oportunidade de se reconstituir dentro de 50 a 100 anos,
dependendo da fertilidade específica de cada ecossistema." (FUNAI, 1984)

(...)  "O sistema de plantio segue o padrão praticado pelas demais populações
indígenas da Amazônia."  (...) "Utilizam, de preferência, terras recobertas por floresta
virgem ou rejuvenescida, onde as roças são feitas em círculo e, se houver declive, as
plantas são distribuí das por espécie, de acordo com os níveis do terreno. (...)  Se o
terreno for plano, as plantas são mescladas, o que traz, igualmente, vantagens em
termos de utilização parcimoniosa dos nutrientes, de controle de pragas etc. (...) O
tipo de policultura praticado por eles tem sido considerado como o mais racional que se
conhece, em termos de conservação, não só do solo, como também da fauna da flora e
dos demais elementos do ecossistema." (FUNAI, 1984).

"Cada parcela da floresta é aproveitada, tem nome, é  percorrida com íntima
familiaridade e impregna a memória do grupo, através de relatos históricos e
mitológicos, desde os tempos mais remotos.  São exatamente esses fatos que devem
estar constantemente associados à conceituação de território ocupado pelos
Yanomami, território esse que não se pode limitar ao local e imediações de aldeias, sob
pena de se cometerem erros gravíssimos que afetariam inexoravelmente a
sobrevivência física e cultural desse grande grupo indígena.

4.  Delimitação, Faixa de Fronteira, Segurança Nacional e Convenção 107

Em 1977-78 foram delimitadas 21 áreas pelas Portarias 477/N, 512/N e 513/N.  Estas
áreas diminutas e descontinuas deixaram entre elas corredores que facilitaram o
acesso e infiltração de colonos, garimpeiros e frentes de colonização.

Em 1982, pela Portaria GM 025, de 09.03.82., foi eleita, como medida preventiva, uma
área contínua de aproximadamente 7.700.000 ha.  Não obstante, essa Portaria não
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con siderou certas áreas anteriormente reconhecidas como de ocupação indígena, o que
vem permitindo a penetração de intrusos não- índios.

Pela Portaria Nº 1817/E de 08.0l.85, a FUNAI reconhece uma área de
aproximadamente 9.419.108 ha para o Parque Indígena Yanomami.  A delimitação e
demarcação de uma área contínua possibilitará a sobrevivência dessas comu nidades
indígenas, sem prejuízo de seus valores culturais, tradições, usos e costumes.

Grande parte da terra Yanomami está sobre a faixa de fron teira de 150 Km.

A consequência da atual Faixa de Fronteira é garantir que a destinação das terras
públicas sem uso público seja realizada pela União Federal.  Em outras palavras
transfere à União o domínio sobre as terras devolutas ali existentes.

A União não pode dar outra destinação às terras indígenas que não a sua destinação
constitucional.  Ademais a terra é da União por ser indígena - Art. 4 da Constituição -
antes de sê-lo em virtude da Faixa de Fronteira.  Para que fosse diferente a
Constituição teria que dizê-lo expressamente, e não o fez.

Sem  dúvida e a maior ameaça que recai sobre os Yanomami é a invasão contínua de
garimpeiros em vários pontos de seu território.  Trata-se de, segmentos populacionais,
Roraimenses ou não, atraídos por políticos com interesse locais e que se colocam
frontalmente contra a Lei ao incitar a penetração em área reconhecidamente indígena
A Convenção Nº 107, no seu Art. 13, § 2, condena esse procedimento:

"Serão tomadas medidas para evitar que pessoas estranhas a esses populações
(Yanomami) possam prevalecer-se de seus costumes ou da iqnorância dos
interessados em relação à lei (grifo nosso) com o objetivo de adquirir a propriedade ou
o uso de 'terras pertencentes a essa po pulação".  (Decreto Nº 58.824 de 14.07.66).

 Podemos afirmar que as áreas do território Yanomami onde o contato com as frentes
de expansão se deu nos últimos 12 anos são as áreas de maior potencial para a
deflagração de conflitos, por representarem focos de grande ten são interétnica,  como
já aconteceu na região da Serra de Surucucus em 1976 e na região do Apiaú no início
de 1985.

Uma parte da população já vem sofrendo grandes danos pelos efeitos de um contato
direto e indiscriminado, de difícil controle.  Esta situação atualmente tende a se
agravar.  Há necessidade de se evitar a violência que sempre surge em decorrência de
contatos descontrolados, que provocariam um desequilíbrio dos sistemas sócio-
econômicos relativamente frágeis e consequentemente a destruição da cultura e o
extermínio das pessoas.

A área Yanomami, estando em faixa de fronteira e com crescente potencial de tensão,
para maior segurança de seu território e para evitar a possibilidade de conflito social
ou interétnico necessita de controle, que poderá ser exercido pelo Exército Nacional.

5.  Interesse ambiental, interesse econômico, patrimônio cultural e direitos
humanos

Quase 30% do território Yanomami estão compreendidos em duas áreas de proteção
ambiental: o Parque Nacional do Pico da Neblina (decreto Nº 83.550/79) e a Reserva
florestal do Parima (decreto Nº 51.042/61).

Os dados do RADAMBRASIL indicaram que 33,5% das terras incluídas na proposta do
Parque Yanomami são áreas montanhosas, e portanto de preservação permanente, en- 
quanto 40,5% das terras são inaptas para projetos de lavoura ou agropecuária, devido
à sua qualidade muito baixa e não significante, tendo sido recomendada ao Poder
Público a criação nessas áreas de Parques Nacio nais e estações ecológicas.

Fica evidente, dos argumentos anteriormente apresenta dos, a interligação existente
entre a garantia de inte gridade do território Yanomami enquanto tal, a preservação de
sua cultura e a preservação ambiental.

A segmentação do território, a sedentarização dos grupa mentos indígenas, ao
inviabilizarem a sobrevivência de uma cultura que convive em respeito com a natureza,
transformam aquela população em elemento predador.

O funcionamento da sociedade Yanomami implica na plena utilização do espaço
pretendido, a área incluindo zonas de amortecimento de possíveis choques entre índios
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e "brancos".

A CRIAÇAO DO PARQUE INDÍGENA YANOMAMI surge assim como única forma de
garantir o respeito aos direitos daquela comunidade indígena, ao passo que se
preservam os  recursos naturais cuja exploração indevida, hoje, só levaria uma rápida
exaustão.

Assim sendo, a  área  do  Parque Yanomami, ora proposta, apresenta  condições
particularmente propícias para a preservação de uma região ecologicamente notável,
bem como para a proteção da última grande nação indígena  brasileira, sem prejuízo
ao desenvolvimento nacional. A figura jurídica do Parque, preservando as terras
Yanomami e oferecendo condições assistenciais favoráveis à população indígena,
permitirá o preparo harmonioso para um bem sucedido contato dos índios com a
sociedade nacional.

A realização do projeto de criação de um Parque Indígena Yanomami seria a
demonstração prática da capacidade do Brasil de promover um projeto humanístico de
grande alcance, cuja repercussão, em nível nacional e internacional, seria das mais
auspiciosas.

Fontes bibliográficas:

1.Decreto Lei 51.042/61 - Reserva Florestal do Parima.

2.Decreto Lei  Nº  58.824/66, promulgada a convenção Nº 107 da OIT.

3 Decreto Lei 6.001 - Estatuto do índio, 1973.

4.RADAMBRASIL- Levantamento de Recursos Naturais, Vol. 8 e vol. II, 1975.

5.Parque Indígena Yanomami, Proposta de Criação e jus tificativas.  Documento CCPY,
1979.

6.Decreto Lei 83.550/79 - Parque Nacional do Pico da Neblina.

7. Portaria GM/025, 09.03.82 - Interdição de 7.700.000 ha, para efeito de delimitação
das       terras indígenas Yanomami.

8.Terra Indígena Yanomami - Documento FUNAI, 1984.

9. Portaria Nº 1817/85 - Delimita administrativamente uma superfície aproximada de
9.419.108 ha para o Parque Indígena Yanomami.  Proíbe o ingresso, trânsito ou
permanência no aludido Parque, de pessoas ou grupos não-índios, salvo quando
autorizados pela FUNAI e desde que a atividade não seja julgada nociva ou
incoveniente ao processo de assistência aos Yanomami.

10.Memória FUNAI, 01.03.85.  Documento de encaminhamento do Processo
F/BSB/2192/84 ao Grupo Interministerial.

11.Resolução Nº 12/85, Caso 7615 Brasil, CIDH, Organiza ção dos Estados Americanos.

Em vista da importância da aprovação desse Projeto de Lei, gostaríamos de solicitar às
Organizações Não Governamentais e indivíduos que trabalham em defesa das minorias
étnicas que se dirigissem as autoridades brasileiras relacionadas abaixo solicitando o
apoio ao Projeto de Lei do Senador Severo Gomes para a criação do PARQUE
INDÍGENA YANOMAMI.

Exmo. Sr.
 José Sarney

 Presidente da República
 Palácio do planalto

 70.150 Brasília DF

Exmo. Sr.
 Ronaldo Costa Couto

 Ministro do Interior
 Esplanada dos Ministérios

 70.040 Brasília DF
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Exmo. Sr.
 Paulo Brossard

 Ministro da Justiça
 Esplanada dos Ministérios

 70.040 Brasília DF

Exmo. Sr.
 Nelson Ribeiro

 Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário
 Palácio do Desenvolvimento

 Setor Bancário Norte - 20º andar
 70.057 Brasília DF

Exmo. Sr.
 Apoena Meirelles

 Presidente da FUNAI
 Fundação Nacional do Índio

 SIA Trecho 04 – Lote 750
 71.200 Brasília DF

Exmo Sr.
 Márcio Santilli

 Deputado Federal 
 Câmara dos Deputados

 Gabinete 558 – anexo 4
 70.160 Brasília DF

Exmo Sr. 
 Mário Juruna

 Deputado
 Câmara Federal

 Congresso nacional
 70.160 Brasília DF

  
Gostaríamos de solicitar ainda que cópias das mensagens fossem enviadas ao

Senador Severo Gomes
 Senado Federal

 70.160 Brasília DF
  

e à Comissão pela Criação do Parque Yanomami – CCPY Rua São Carlos do Pinhal 345
01333 São Paulo SP Brasil

A seguir reproduzimos desenho e cartas de índios Yanomami enviadas ao Senador
Severo Gomes
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 Comissão Pró-Yanomami no seguinte
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 proyanomamidf@proyanomami.org.br
  
 Financiador:
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