
De Olho 
no Xingu

Observatório de pressões e ameaças da  da



Desmatamento na 
Bacia do Xingu

710.090 ha de 
desmatamento detectados

+194 árvores/minuto



Desmatamento na Bacia do Xingu

Aumento de 45 % no desmatamento 
em Áreas Protegidas
Aumento de 30 % no desmatamento 
em Áreas Protegidas



Unidades de Conservação mais desmatadas

↑50% desmatamento em 2019

↑82% desmatamento na Flona de Altamira em 2020

↑686% desmatamento na FES do Iriri em 2020

↑122% desmatamento na ESEC da Terra do Meio em 2021



Terras Indígenas mais desmatadas

↑38% desmatamento em 2019

↑89% desmatamento na TI Baú em 2020

↑28% desmatamento na TI Apyterewa em 2021

↑244% desmatamento na TI Ituna/Itatá em 2021



Apyterewa
A TI Apyterewa foi 
a mais desmatada 
em 2021, com 
alarmantes 8.160 
ha de supressão.

Essa é a maior taxa 
anual já registrada 
para Terras 
Indígenas pelo 
SIRAD X. 



Cachoeira Seca
Entre 2018 e 2021 
foram desmatados 
17.941 ha na TI.



Invasões e Grilagem
Em 2019 houve 
aumento de 95% 
no desmatamento 
na TI Trincheira 
Bacajá.

Entre 2018 e 2021 
foram desmatados 
11.299 hectares



Mineração ilegal (Garimpo)

94% do garimpo 
nas Terras 
Indígenas da bacia 
do Xingu está na 
TI Kayapó

Nos últimos 4 
anos foi 
desmatado mais 
que em quase 40 
anos na TI (1980-
2017)



Mineração ilegal (Garimpo)

202020192018

Entre 2018 e 2021 foram abertos 6 novos focos de 
garimpos em 5 Unidades de Conservação e 10 novos 
focos em 3 Terras Indígenas, além da reativação e 
expansão de 11 garimpos antigos.



Mineração ilegal (Garimpo)

Até fevereiro de 2022 a mineração ilegal devastou mais 
de 8,5 mil hectares de florestas e contaminou as águas 
de 23 sub-bacias do Xingu.



Mapeamento de Estradas

12,8 mil km de estradas mapeadas

Mais de 3,8 mil km de ramais ilegais 
dentro do Corredor Xingu



Mapeamento de Estradas

12,8 mil km de estradas mapeadas

Mais de 3,8 mil km de ramais ilegais 
dentro do Corredor Xingu



Roubo de madeira
Entre 2018 e 2021 
foram detectados 
381 km de 
estradas ilegais 
usadas para roubo 
de madeira.



Roubo de madeira



Fogo

20202019 2021

↑111% ↑42% ↓70%



Denúncias

● 2019 (desde agosto):  30 denúncias

● 2020: 30 denúncias

● 2021: 25 denúncias

● 2022: 11 denúncias



Radar de 
obras
https://www.xingum

ais.org.br/tag/4607?

name=Obras

https://www.xingumais.org.br/tag/4607?name=Obras


Radar de 
obras
https://www.xingum

ais.org.br/tag/4607?

name=Obras

https://www.xingumais.org.br/tag/4607?name=Obras


Belo Monte. 
Maio de 
2020



Protocolo TIX 
FICO BR-242



Corredor Logístico
EF-170/BR-163/MT-322/ETCs Miritituba

Análise da 
Concessão no TCU

Consulta Livre 
Prévia e 

Informada



Obrigad@

Equipe do Observatório de Olho no Xingu

<deolhonoxingu@xingumais.org.br>
www.xingumais.org.br
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