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EXPEDI~•o AO RIO LIBERDADE 

A muito sabemos da presen~a de índios isolados nas 
proximidades da con~lu&ncia do Rio Liberdade e Xingu7 abaixo da 
divisa norte do PQXINr dentro do Estado do Pará. Trata-se de um 
grupo Kayabó7 dissidente dos METUKTIRE (parente do grupo do 
Rauni). Vivem nesta área imemorialmente. Foram protegidos pela 
inacessibilidade da região, até que a constru~ão da Rodovia Br- 
080, propiciando a instala~ão de virias ~azendas7 veio quebrar 
este isolamento. Hoje esse grupo indígena encontra-se amea~ado 
pelos emprendimentos agropecuários que proli~eram cada vez mais. 
Megarom e Rauni que sempre souberam da existência dos seus 
parentes7 estão preocupados com o destino e a sorte dos seus. 
Desde o ano passado que ambos solicitam que o grupo seja 
contatado, antes que con~litos aconte~am. 

A CII esta de acordo com a 
intervenção da FUNAI, no sentido de contatar 
indígena em questão. Para a realização 
necessário as seguintes providências: 

proposta de uma 
e proteger o grupo 
de contato será 

PESSOAL: 

A FUNAI TOrneceria os seguintes pro~issionais: 

01 
92 

Sertanista (encarregado geral dos trabalhos). 
Aux. da Frente (deslocados provisoriamente da 
4ª SUER>. 
Aux. de en~ermagem (PQXIN) 91 

A aldeia do Rauni ~orneceria 15 homens para compor 
o restante do pessoal. 

RECURSOS FINANCEIROS: 

É importante esclarecer que o trabalho de contato é 
uma das atividades mais onerosas da FUNAI~ ele implica na 
equipagem e montagem e manutenção de homens em regiões de 
diTÍcil acesso onde os custos são bastante elevados. Outra 
questão de igual importânciar esta relacionada ao tempo que sera 
gasto. Embora as perspectivas sejam de um trabalho rápido (8 
meses>r a verdade ê quer em m~teria de primeiros contatos a 
única certeza que temos ê a data do seu início mas nunca do seu 
término. 

O atendi~ento à saúde do grupo logo após o contatar 
será tratado com Dr. Baruzzi da Escola Paulista de Medicina. 
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RELACIO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DESTINADOS 
• EQUIPE CONTATO RIO LIBERDADE - XINGU. 

uss 1,,ee 
--------------------------------------------------------------- 
DESCRU:IO : HARCA/HODELO: QUANT. 1 VALOR 

Transceptor Tixo 2 canais 1 Intraco 1 1 1 2.215700 1 1 1 

Transceptor portatil 
1 canal l Intraco-orion: 1 1 980700 ' 1 

/' Placa solar peq. • Intraco 1 i ' 275 •. 00 1 ' ' 
Moto Serra ' Sthi1 1 i 1 475700 • • 1 

Conj. Moto Gerador Port. 1 Yamanha 1 1 • 655700 • 1 1 

Barco de Alumínio • Leve f'orte 1 

1.000 Kg ' 2 1 4.400700 ' 1 

Motor pÔpa • Yamaha 25 1 2 • 6.000700 • • • 

TOTAL: 1s.eee,,e0 

CUSTO TRIHESTRAL DE HANUTENCIO - ANO I 
M~TERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 

EQUIPAMENTO E HATERIAL PERMANENTE. 

TRIHESTRES 

Elemento de despesa io. 2o. 3o. 4o. : Total : 
~ -------------------------------------------------------------- 

Mat .. de Consumo : 25,,00 : 

Outros Serv. e Encargo: 13,,00 : 

Eq. Mat. Permanente : 15,.00 : 

TOTAL GERAL 

HAT. = Material Consu•o: Recursos destinados a aquisiçio de 
Alimenta~ãoF combustíveísF medica 
mentos7 pe~as de reposi~ão,. roupas 
para trabalho,· materiais de expe 
dientes entre outros. 

Outros Servicos e Encargos: Recursos destinados as despesas de 
~rete de aeronavesF despesas hospi 
talares empreitadasF entre outros. 

OBS.: O maior custo no 1Q trimestre deve-se as aquisi~Ões de 
material permanente e montagem da equipe e sobrevôo. 
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MATERIAL DE CONSUMO 

COMBUSTiVEL E LUBRIFICANTES: 

- Tambores de Gasolina 
Litros de óleo 2 T 

- Litros de óleo LubriTicante - 30 
- Litros de Querozene 

Kg de Graxa 
Litros de óleo 90 

TRALHA DE COZINHA: 

Caldeirão 
- Panela 

Tijela 
- Colher/Garf'o 

Faca 
Caneco 
Frigideira 
Concha/escumadeira 

- Garraf'a térmica 
Grelha 
Abridor de lata 

MATERIAL DE ACAMPAMENTO: 

Tambores 200i 
Rede 
Plástico p/abrigo 
p/barraca 
Lampeão a Gás 
descartável 
Mochila 
Rolo de Barbante 
Carrinho de mão 
(Roda de PNEU> 
Tamborio plástico 
p/água e combustível 
Chapa de Ferro p/~ogão 
Isqueiros 
Fios/bocais/lâmpada/ 
tomadas 
Lâmpadas Neon 
Máquina Costura 
Manual/linha/agulha 
Arame 
Paraf'uso diversos 
e/arruelas 
G i 1 lete 
Pi lhas 
02 bateria 12 Y 
Cabos/barcos 
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Coador 
- Chaleira 

Bule 
Balde 
Bacia 
Formas 

- Peneira 
Escorredor/Macarrão 
Jogo de latas p/víveres 
Sacos branco 
Colher de pau 

Mosquiteiro 
Cobertor 
Lampeâo Aladim + CamisaT 
Manga e Pavio 

- Lonas plastica 
Bor-nal 
Cordão de Nailon 
Sacos platica tam.var-iado 
Tábuas 
Espelho 
Cantil 
Fós-foro 
Repelente 
Lanterna 
Lâmpadas p/lanterna 
02 bateria 12 v 
Cabos/b~rcos 

Camisetas 
Kichute 
Pregos 
Bombril 
Vela 
Pedra de Esmeril 
Cordas 
Bateria 12 v de moto 
Calç:ão 
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-.camisetas 
Kichute 
Pregos 
Sabão 

FERRAMENTAS PARA SOLO: 

Boca de lobo 
Pá 
Enxadão 
Ancinho 

FERRAMENTAS PARA MADEIRA: 

Metro 
Pregos 
Li xa 
Enxo CGoiva e Reta) 
Trado 
Plaina+ de Amolar 

FERRAMENTAS PARA MECÂNICA: 

Martelo mecânico 
Ser-ra de f'erro 
Punç:ão 
Morse 
Esmeril 
Alicate de pressão 
Tesoura p/lata 

- Conj. chave de boca 
Aral dite 
Funil p/combustível 

FERRAMENTAS CAÇA/PESCA: 

Muniç:ão 
- Linhas 

Chumbo 
Tarraf'a 

BRINDES: 

Facas 
Machado 

MATERIAL DE AMBULATÓRIO: 

Pinc;as 
Estojo ac;o inox 
Aparelho de pressão 
CAT-GUT 
Seringas descartáveis 
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- Sandália 
Bussola 
Bombril 

Cavadeira 
Enxada 
Picareta 

Trena 
Trava p/serrote 
Grosa 
Serrote 
Arco de Púa + Puas 
Martelo 

Alicate 
~ Caixa p/ferramentas 

Talhadeira 
Fita isolante 
Lixa p/ferro 
Tesoura comu11 
Chave de fenda e PHILIPS 
Conj. chave estrela 
Durepox 

óleo lubrif'icante 
Anzois 

- Colher p/tucunaré 
Arame p/encastôo 

Facão 
Missanga 

Tesoura 
Termomêtros 
Estetoscópio 
Bisturi e lâminas 
Escalpe 
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Álcool 
Espar-adr-apo 
Atadur-a 

Algodão 
Gase 

MATERIAL DE AMBULATORIO: 

Pin~as - Tesoura 
Estojo ac;:o inox - Ter-mômetros 
Apar-elho de pressão - Estetoscópio 
CAT-GUT - Bisturi e lâminas 
Ser-ingas descartáveis - Escalpe 
Seringa dentista p/anestecia 
Álcool - Algodão 
Esparadrapo - Gase 
Atadura 

MEDICAMENTOS: 

Analgésicos (Comp./gotas> 
Soro antiof'idico 
Anti-histaminicos <Comp./INJ> 
Pomada p/contusões 
Pomada p/queimaduras 
Descongestionamento nasal 
Anti-espasmodicos 
Metiolate/mércurio cromo 
Anti-malaricos 
Relaxante muscular 
Pasta p/dor de dente 
Anti diarreicos 
Xarope espectorante 
Antiacidas 
Olhos/ouvidos/nar-iaz/garganta 
Figado/estomago 
Antibióticos diversos 
Eparema 
Anasept i l pó 
Vitaminas complexo B 
Soro f'isíologico/glicosado 
Antibiotico 

ALIMENTAC~O: 

Farinha 
Feijão 
Ca.-fé 
Leite condensado 
óleo comestivel 
Doce enlatado 
Macarrão 
Sal 
Alho/Cebola 
Margarina/manteiga 

Arroz 
Ac;:ucar 
Leite em pó (inst.> 
Enlatados <vários) 
Aveia 
Bolachas 
tt ilhar i na 
Char-que 
Sopa magi 
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EXPEDIÇÃO DE CONTATO COM KAYAPÕS ISOLADOS 

DO RIO LIBERDADE - MT 

I - HISTÓRICO 

Os primeiros contatos com os Kayapós do Pará iniciaram-se nos 

primeiros anos da década de 50. 

A grande nação Kayapó foi conhecendo a presença do branco em 

seus territórios imemoriais através das frentes de atração do SPI (Ser 

viço de proteção ao índio, antecessor da Funai), e do avanço da frontei 

ra agrícola da ocupação colonizadora, que se aproximava rapidamente de 

suas terras. 

O contato com esse povo deu-se p0r etapas, pois o mesmo sub-di 

vidia-se em vários grupos espalhados nas bacias dos rios Xingú, Iriri 

novo, Fresco, Baú e Curuá, chegando até o rio Araguaia no século passa 

do. 

Os contatos foram feitos sucessivamente com os Kayapó auto-de 

nominados: Gorotire, Kubenkrankren, Xikrin, Kokraimoro, Kararaô, Diu 

dietukti, Menkragnoti e por último os Txucarramãe, hoje auto-denomina 

dos Metuktire. Todos tem suas terras demarcadas, com excessão dos Men 

kragnoti e Diutietukti, cuja área Baú-Menkragnoti a Fundação Mata Vir 

gem tem como primeiro objetivo a sua demarcação, poios encontra-se ape 

nas delimitada. 

Nos últimos quarenta anos, em que os diversos grupos Kayapó fo 

ram sendo contactados, acreditou-se não haver mais grupos isolados des 

ta nação indígena. No entanto, com os planos de desenvolvimento da Ama 

zônia elaborados e executados pelo Governo Federal, com aberturas de ro 

dovias, instalação de províncias minerais e fazendas agropecuárias, e 

implantação de garimpos e madeireiras; a penetração e exploração da flQ 

resta Amazônica deu-se de maneira descontrolada e insensata, sem respei 

to a nenhum limite, estreitando os territórios tradicionais indígenas. 

Com esta brusca alteração no universo Amazônico, alguns grupos 

Kayapós isolados deram sinais de existência, sendo que o último que se 

tem notícia encontra-se na região do rio Liberdade, afluente da margem 

direita do rio Xingu, ligeiramente ao norte do Parque Nacional do Xingu. 

Este grupo de uma cisão do grande grupo Menkragnoti e correm sérios ri~ 

cos de vida devido a rápida expansão das fazendas de pecuária, cujos des 

matamentos estão chegando à margem direita do rio Xingu, avançando sobre 

seu território. 



II - JUSTIFICATIVA 

Nos Últimos dias, este grupo foi contactado pelos Kubenkran 

ken, em meio a uma caçada, a quem informaram estar recebendo alimen 

tos dos fazendeiros nos contatos fortuitos realizados. Tendo em vista, 

a precariedade e imprevisibilidade destes contatos tanto com fazendei 

ros como com os demais Kayapós e as tragédias passadas de massacre e 

envenenamento com alimentos de grupos indígenas inteiros, as lideran 

ças Kayapó vem reivindicar à FMV a montagem imediata de uma frente de 

atração para um contacto definitivo com este grupo isolado. Os custos 

esta expedição serão muito reduzidos pois contará com a infra-estrut~ 

ra do Parque Indígena do Xingu, os_ participantes serão os próprios Kay 

após, e contará com a organização·/ supervisão do sertanista Sidney 

Possuelo - Conselheiro Consultivo da FMV, e sua equipe da Çoordenado 

ria de índios Isolados da Funai. 

Cabe ainda ressaltar, que esta frente de atração, confirman 

do a existência de grupo isolado, juntamente com a instalação da al 

deia Djakuri nos limites orientais da Área Menkragnoti, formam uma e~ 

tratégia geo-politica de suma importância e urgente realização para a 

demarcação desta Área Indígena, sendo forte fatores para impedir are 

dução de seus limites. 

III- OBJETIVOS 

As frentes de atração são direcionadas para a efetivação de 

um contato pacifico, com a participação intensiva maciça de índios da 

mesma naçao, no caso os Metuktire liderados pelo próprio Raoni. 

Com a participação dos Metuktire, a expedição garante aos in 

dios contactados uma aproximação paulatina e cordial que permite uma 

compreensao gradual do problema de invasão de suas terras, das frentes 

pioneiras e da sociedade e realidade nacionais, Da mesma foram, sérias 

precauções são tomadas quanto ao aspecto epidemológico preventivo, ev~ 

tando a dizimação da população por contágio da doenças infecciosas do 

branco para as quais não possuem resistência natural, conforme ocor 

reu nos contatos com outros grupos Kayapó isolados. 



IV - MÉTODO 

Para este contato, a frente de atração realiza incursões ao 

provável território de ocupação do grupo. Encontrando os vestigiosde 

sua presença, são identificados pontos de maior presença e perambula 

ção, e neles instalados os chamãdos Postos de Atração onde são colo 

cados os brindes como ferramentas e utensílios. 

Conforme a reação do g~upo em destruir os brindes, retirá 

los ou trocá-los por outros brindes de sua confecção, vai-se aferin 

do o grau de receptividade e confiança .. 

Neste caso particular, os indios isolados, uma vez mostrem re 

ceptividade, serão contactados por seus parentes Metuktire e Kubenkran 

ken, com os quais mantém contatos esporádicos em sua perambulações nas 

regiões próximas à Cachoeira Von Martins. Este fato facilita enorme~ 
te··o contacto inicial com os índios, bem como elimina grande parte dos 

riscos inerentes a este tipo de expedição. 

Efetivando o contato, este Grupo Kayapó será conscientizado 

dos problemas que o cercam, com como do propósito da Fundação Mata Vir 

gero quanto ao grande Parque Indigena. Desta forma, o grupo poderá de 

cidir seu destino em melhores condições de auto-determinação. 

V - ORÇAMENTO 

Devido a situação de extrema gravidade apresentamos à Rain 
forest Foundation International um plano de ação com cronograma de 

desenbolso de recursos financeiros necessários a implantação da fren 

te de atração. 

É importante esclarecer que o trabalho de contato ··é uma das 
atividades mais onerosas da FUNAI, ele implica na equipagem e montagem 

e manutenção de homens em regiões de difícil acesso onde os. custos 

são bastante elevados. Outra questão de igual importância, está rela 

cionada ao tempo que será gasto. Embora as perspectivas sejam de um 

trabalho rápido (8 meses), a verdade é que, em matéria ·ae primeiros 
contatos a única certeza que temos é a data do seu início mas nunca do 

seu término. 

o atendimento à saúde do grupo logo apos o contato, sera tra 
tado com Dr. Baruzzi da Escola Paulista de Medicina. 
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RELAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS DESTINADOS Ã 

ÉQUIPE:coNTATO RIO LIBERDADE - XINGO. 

OS$ 1,00 

DESCRIÇÃO MARCA/MODELO QUANT. VALOR 
,, 

Transceptor fixo 2 canais Intraco 1 2,215,00 
Transcep'tor portátil - - - 
1 canal Intraco-orion 1 980,00 
Placa solar peq. Intraco 1 275,00 
Moto Serra Stheel 1 475,00 
Conj. Moto Gerador Port. Yamanha 1 655,00 
Barco de Alumínio Leve fore 1.000 Kg 2 4.400,00 

- 
Motor pÕpa Yamaha 25 2 6.000,00 

TOTAL: 15.000,00 

CUSTO TRIMESTRAL DE MANUTENÇÃO - ANO I 

MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERVIÇOS E ENCRGOS 

EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
OS$ 1.000,00 

lQ. 2Q 3Q 42 Total 
1 

' 
43,00 Mat. de Consumo 25,00 6,00 6,00 6,00 

Outros Serv. e Encargo 
13,00 3,00 3,00 3,00 22,00 

Eq. Mat. Permanente 
15,00 - - - 15,00 

TOTAL GERAL 53,00 9,00 9,00 9,00 80,00 

MAT. Material Consumo Recursos destinados a aquisição de Alimentação, combustí 

veis, medicamento, peças de reposição, roupas-para traba 

lho, materiais de expedientes entre outros. 

Outros Serviços e Encargos: Recursos destinados as despesas de frete de aeronaves , 

despesas hospitalares empreitadas, entre outros. 

OBS: O maior custo no 12 trimestre deve-se as aquisições de material permanente 

montagem da equipe e sobrevôo de reconhecimento. 


