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PARQUE NACIONAL DO XINGa 

Populaçio: 1.857 Índios 

Postos Indígenas - 04 - Leonardo, Diau~rum, Kretire e Jarina 

.e.!. Leonardo - Chefe do PI - francisco de Assis 

Médico: Ora. Rose 

Auxiliar de Enfermagem: Aparecida Brio 
ne e Cristina Kriegel. 

Aldeias População 

Kalapalo 130 
Kuikuro 160 
Mehinako 90 
Kamayurã 140 
Iwalapi ti 110 
T'xicão 60 
Trumai 32 
Aweti 40 
tJaura 120 

'-, .. Matipú 70 

\ 
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E1 Diauarum - Chefe do PI - Moirawe Kayabi 
l 

1 
f 
!~........, 

Aldeias 

Kayabi 
Suy, 
Juruna 

320, 
160 · 
70 

.e.I. Kr eti re 
Aldeias 

Kren-Akarore 75 
T'xLCarramae 150 

PI Jarina 

Aldeia· . 
Jarina 130 



MINIST~RIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI = 02 = 

As comunidades indígenas do Parque, são assistidas 
periodicamente, por equipes da Escola Paulista de Medicina, ·da 
Unidade de Atendimento Especial, (LI.A.E.~ D.N.P.S. - Min. da Sa~ 
de) e Superintendência de Campanhas (SUCAM - Ministério da Saú 
de). 

Escola Paulista de Medicina - Atividades: Assistência Médico-Ho~ 
pitalar e de Emergência, cadastr~ 

menta da população, vacinações, investigação epidemiológica e 
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças do 
PQXIN. 

Na parte odaritol6gica, a EPM em colaboração com a 
Universidade de São Paulo, realizam aplicação tópica de fluor na 
população infantil, e tratamento recuperador nos outros grupos, 
utilizando material da própria EPM. 

Para tratamento hospitalar os pacientes são removi 
dos a São Paulo para serem assistidos junto ao Hospital são Pa~ 
lo. 

Unidade de Atendimento Especial (UAE) - realiza o controle e o 
acompanhamento de todos 

os casos de tuberculose, abreugrafias, exames laboratoriais, vaci 
nação BCG, e fornecimento dos medicamentos específicos. 

Superintendência~ Campanhas {SUCAM) - realiza o controle de m~ 
lária e outras endemias 

que incidem no Parque, através da Borrifação das malocas, exames 
de laboratório e fornecimento de medicamentos. 

Infra-estrutura Física~~ Pessoal - O Parque conta com Ol enfe~ 
maria no PI Leonardo, com 

equipamento completo, gabinete médico e odontológico e com 04 lei 
tcs, 01 enfermaria no PI Diauarum com equipamento a ser ativado, 
e 01 leito, 01 cômodo no PI Kretire onde são depositados os medi 

camentos possuindo uma geladeira, para conservação de vacinas. 

Pessoal - O Parque conta com 01 m~dico, 02 auxiliares de enferm~ 
gem, sediados no PI Leonardo, 01 monitor de saúda no 
PI Kretire. 
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MINIST~RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI = 03 = 

A maioria dos Índios destas comunidades, procuram 
assistência junto as unidades fixas do PI Leonardo e Oiauarum. 

O estado de saúde, e_nuttitivo d~stes grupos 
bom, no entanto em certas épocas do ano, os Índios do Posto 
nardo (sede), passam fome, visto não existir nestes grupos 

; e 

~ 8.Q. 

COSt.!:!, 
me de estocar alimentos, sendo necessário que a FUNAI motive e 

a ri ente a comunidade, para aumentar a ár~a das roças de s·ubsi stêrr 
eia, implantação de hortas e pomares, e distribuição de instrume~ 
tos.simples para a pesca. 

Apesar de que as equipes da SUCAM, EPM e UAE,pre~ 
tam assistência supletiva a estes grupos as atividades de saúde 

tr· deixam muito~ desejar, as causas sio as seguintes: - Prec,rio n6 
mero de elementos de saúde (03) para assistir as 16 aldeias; - O~ 
fici;ncia dos meios de trans~orte e comunicaç5es; - Falta de dir~ 
ção, coordenação, e controle operacionais das atividades que se 
desenvolvem no Parque. 

Sugestões 

( 

A curto prazo - indicação de 01 administrador,que 
fique em caráter permanente no Parque, acompanhando o dia a dia 
dos funcionários e das comunidades indígenas; - Contratação de 02 
auxiliares de enfermagem a serem lotados no PI Diauarum. 

A médio e longo prazo - construção de enfermarias 
junto as aldeias, com equipamento mínimo necessário, treinamento 
de elementos Índios para atuarem como monitores de saúde em suas 
respectivas aldeias, modernização do serviço de radiofonia, e 
meios de transporte mais eficientes para cobertura as diferentes 
comunidades do Parque. 



Índios ainda desconhecidos vivem isolados !!.2. XINGU. 
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MINISTÊRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO f NDIO - FUNAI 

PARQUE IND!GENA .QQ XINGU 

1) - PI Diauarum 

2) - PI Jarina 

3) - PI Kretire 

4) - Leonardo 

~', -- 
l. PI DIAUARUM: CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT. ~ 

Parte central do PQXIN, 180Km do PI Leonardo, á 
margem direita do Rio Xingu. 

- Centros urbanos mais próximos: 
Bangue-Bangue = vila - 60I(m 
Xavantina = cidade - 4JOKm 

ACESSO:Aéreo: Pista 50m x 1.ooom· 
Fluvial: Descendo rio Kuluene entrando no Xingu 

- 490Km. 

CLIMATOLOGIA: chuvas= julho 
seca= maio 
temperatura= mínima 182 

máxima 40~ 
umidade do ar= 90% 

§Q!&. ! VEGETAÇÃO: textura= argilo-arenosa 
cor= vermelha intensa e cinza 
relevo= suavemente ondulado 
fertilidade= alta 
risco erosão= ligeiro 
risco inundação= pequeno 
área de culturas= 30Ha. 
mata= seca - floresta tropical caducifÓlia 

ILUMINAÇÃO: Conj. gerador e querosene 

TELECOMUNICAÇÕES: SSB - EUDGERT 

VE1CULOS-EMBARCACÕES: Pick-Up - Toyota, 1974 
Barco alumínio motor 15 e 35Hp 

TRABALHO IND1GENA: Familiar - dentro da área. 
Agricultura, caça, pesca, artesanato. 
Subsistência (insuficiente) 
Mandioca, milho, arroz, banana, batata, Câ 
, d . ra, amen o a.m , 

CACA: Paca, tatu, anta, veado, capivara, 
.., 

porcao. 

PESCA: Surubim, pirarara, piau, tucunaré, traíra. 

ARTESANATO: Cestos, bordunas, arcos e flechas. 
COMtRCIO: Venda de artesanato - ARTtNDIA (cestos,bo~ 

dunas, arcos, flechas~ cocares). 



MINJST~RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

2. 2:J JARINA; CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT 

- Extremo norte dos atuais limites do PQXIN à 
esquerda do Rio Jarina, tributário esquerdo 
gÚ que o alcança próximo às corredeiras Von 
tius. 

- Centro urbano mais próximo: 
PI Kretire, 6 horas de barco com motor de 15Hp. 

ACESSO: Aéreo: Pista JO x 500m 
Fluvial: Descendo pelo rio Xingu até a confluência 

com o Jarina pela margem esquerda e subin 
# - do por este ate o Posto. 

margem 
do Xi!,!; 

Mar- 

(: CLIMATOLOQ!!: chuvas= outubro-fevereiro 
seca= abril-setembro 
temperatura= mínima 18~ 

máxima J62 
umidade do ar= 85% 

VEGETAÇÃO: textura: argila-arenosa 
cor= amarela acinzentada 
relevo= suavemente ondulado 
fertilidade= m,dia 
risco de erosão= pequeno 
risco inundação= pequeno 
área de culturas= lOHa. 
mata= ciliar (à beira dos cursos d'água) 
hidrologia= Rio Jarina - trechos rasos na seca. 

Rio Xingu - trechos secos e arenosos 
durante o período da seca. 

( 

TELECOMUNICAÇÕES: SSB - TELEFUNKEN 

RMBARCACÕES; Barco alumínio, motor Yamaha, 15Hp. 
Barco alumínio, motor Guidon, 12Hp. 

ILUMINAÇÃO: Querosene 

ASSISTtNCIA MtDICA: Convênio - Escola Paulista de Medicina 

TRABALHO IND!GENA: ramiliar, dentro da área. 
Agricultura, caça, pesca, artesanato, extrati 
vismo. 
Subsistência - suficiente 
Mandioca, banana, batata doce, 
lancia, manga. 

cará, milho,m2_ 

CAÇA: tatu, paca, cotia, porco do mato,. macaco, mu 
tum, arara, pacu, pato, garça. 

PESCA: pacu, tucunaré, piranha, matrinchã, pirarara. 

ATIVIDADES CRIATÔRIAS: avicultura (patos-galinhas) em pequeno n~ 
mero. 

co~nc10: artesanato 
DOENÇAS: malária, gripe, corap1icaçÕes bronco-pulmonare~ 

micoses diversas, tuberculose. 
POPULAÇÃO: 10.5 

Aldeia Solitária - KayapÓ - 23 famílias 
55M - 50F. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

J. PI KRETIRE - Ch~pàda dos Guimarães - MT. 
r 
· Loca1iza-se a 60Km do PI Leonardo na margem esqueL 
da do Rio Xingu. 

Centros urbanos mais próximos: 
Bangue-Bangue: vila - 60Km 
Jacaré: Base da FAB - J20Km 
Xavantina: cidade - 450Km 

ACESSO: Aéreo: Pista 55m x 1000m 
Fluvial: Pelo Rio Xingu 

CLIMATOLOGIA: Chuvas - julho 
Seca - maio 
Temperatura: mínima - 18°c 

' · 4o0 maxima - e 
Unidade do ar - 90% 

.§.QkQ ! VEGETAÇÃO: 
Textura - arenosa 
Cor - cinza 
Relevo - plano 
Fertilidade - média 
Risco erosão - nulo 
Risco linündação - nulo 
Área de culturas - 25ha 
Mata - Floresta Tropical caducifÓlia 

ILUMINAÇÃO: Elétrica, querozese. 

TELECOMUNICAC0ES: SSB - EVOGERT 

VE1CULOS ! EMBARCAÇÕES: Barco alumínio, motor Yamaha 15HP 

TRABALHO INDÍGENA: ~amiliar, dentro da área, agricultura, caça, 
pesca. 
Subsistência (insuficiente) 
Arroz, mandioca, milho, banana, abacaxi, cana 
-de-açúcar, batata, cará. 

Anta, tatu, veado, paca, capivara, onça, macaco. 

PESCA: Surubim, tucunaré, pirarara, piranha, jacu, piau. 

ARTESANATO: 

COMtRCIO: 

Cocar, borduna, cestos. 

Venda de artesanato - ART1NDIA. 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 
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4) - PI LEONARDO - Chapada dos Guimarães - MT 
Extremo sul do PQXIN, à margem direita 
TATUAR! nas priximidades da embocadura 
Kuluene/Xingú: _ 
- Centros urbanos mais próximos: 

Nova Brasília= 320 Km 
Xavantina = 90 Km 

ACESSO - A6reo = Pista 50 m + l.200 m 

do Rio 
do Rio 

FLUVIAL - Rio Kuluene - Rio Tatuari 
PI Leonardo - Rio Xingu. 

Cl_I_M_llTOLDGIA - chuva = julho 
seca = maio 

temperatura= mínima: 18º C 
umidade do ar= 85 % 

. ~~· '"' Solo A Vegetadao: 
textura = 

pequeno 
10 Ha. 
cerrado limpo, mata 
pical caducifólio 

Hidrologia: Rio TATUAR!, Kuluene, Xingu. 
Iluminaçao: elétrica, querozene. 
Telecomunicações: SSB - EUDGERT 
Ueiculos X embarcaç~es: caminhio F-400 

- 2 Barcos alumínio 

cor= 
Relevo= 

fertilidade= 
• # risco erosao = 

risco inundados= 
áreas de culturas= 

mata= 

argila-arenosa 
vermelha 
mavemente ondulado 
média 
nulo 

seca, floresta tro .•. 

- Motor 15 HP 

trabalho Indígena: Familiar, dentro da área 
Agricultura, caça, pesca, artesanato 
Subsistencia (insuficiente) 
Mancioca, milho, arroz. 

Caça: Veado, anta, tatu, capivara, paca. 
Pesca: Surubim, piau, pirarare, piranha, tucunaré, traíra. 
Artesanato: Cerâmica, colar, bolsa, cesto, flocha, arcos, 

borduna. 
Comércio: venda artesanato - ARTINDIA. 

MOO. "115 
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TRONCO N~ DE 
ALDEIA GRUPO LINGU:tSTIC9 POPUl:..AÇÃO FAMfLIAS 

Yawalapiti Yawalapiti Aruak 119 18 

Kamayurá Kamayurá Tupi 201 .38 
-Waurá Waurá Aruak 112 14 
Meinako Meinako Aruak 1, 22 

Kuikuro Kuikuro 186 36 
Ma tupi Ma tupi Karib l.02 12 

Kalapalo Kalapalp Karib 154 J4 
Awaeti Awaeti 33 10 

)>ato Magro Trumai 47 10 

Txikão Txikão 115 25 
Prepori Kayabi 40 08 
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' 

. 
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