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R E L A T Ó R I O

PRENTE DE ATRACÍO ARARA

Em cumprimento a Portaria n9 6 43/E, de 13 de no 
vembro de 1979, desloquei-me S área da 2a. DR. e ,posteriormente pa 
ra Altamira, onde mantive entx*evistas, contatos, efetuei scforevôos, 
etc., com a finalidade de colidir informações para um quadro da si_ 
tuaçao atual em que se eonontra a Frente de Atração Arara.

j IÍET0D0L0GIA:

- Contatos com o Delegado da 2a. DR
- Visitas ao Comandante do 519 BIS

, - ' - Visitas ao Coordenador do INORA/' - Encontro com o Prefeito Municipal de Èl
tamira

- Visitas ao CENEC
- Visita ao Bispo de Altamira
- Contatos com o Chefe da Ajudância de A_1 

tamira
... . .. . ■ ■______-__Reunião com os çcanponentes da Frentede

Atração Arara
- Sobrevôos às áreas indíaenas"S ^- Viagem tersestre as áreas indígenas
- Entrevistas com moradores das áreas in 

dígenas
RESUMO HTSTÕRICO DO GRUPO INDÍGENA ARARA NO PARÂ 

ENTRE 1940 a 1979 - 2a. DR

FONTES DE INFORMAÇÕES

- Sertanista Afonso Alves da Cruz e João Carvalho
- Arquivo 2a. DR
- Viagem a ãrea
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1942

- Ocupavam a ãrea do Rio Jaraucu e mantiveram contatos com um mora 
dor da região de nome Antônio Cassiano, efetuando troca de brin 
des;

- Foram atacados por extratoses de Óleo de copalba é sofreram duas 
mortes;

19 45
- Tentando novo contato o Sr. Cassiano é morto e seu batelão e ca 

noas foram tomados pelos índios;
1950/59

- Os Araras sobem para as cabeceiras do Fio Jaraucu, e se instalam 
onde e hoje a Agrovila Brasil-Novo, na altura do km 48 da Transa 
mazônica;

1964
- Os Sertanistas Afonso Alves da Cruz e Osmundo Antônio dos Anjos 

tentando a pacificação de um grupo KaiapÕ, encontra os Araras às
Tnargens do igarapé Penetecaua mas, não mantem contato;

1965
- Os Sertanistas Afonso e Osmundo são deslocados para a região do
-- igarapé Penetecaua, para averiguarem_incidente entre ínciios e ci

vilizados. Nesta ocasião os Araras atacam os Sertanistas sem cau 
sarem baixas; n

1967
- Início dos trabalhos de levantamento topográfico da Altamira/San 

tarem; um trabalhador dos serviços de topografia é morto'jK̂ '-'',ata 
que dos Araras nas proximidades do igarapé Arrependido;

19 69
- Um grupo de " Gateiros" espingadeia os Araras matando 12 índios 

e deixam alimentos envenenados como " presente";
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1970
- Abertura da Transamazônica passando aproximadamente a 3 km da aj. 

deia Araca. Os índios abandonam o local. Constatação feita pelo 
Sertanista Afonso.

- Os Sertanistas Afonso e Raimundo sao chamados a Brasília.A FUNAI 
determina oue ambos deverão apoiar os trabalhos de tcpcgrafia para 
abertura da Transamazônica;

' 1971
- 0 grupo é localizado na altura do atual km 92 da Transamazônica
- Cria-se um posto de atração na altura do km 75 por ordem do Cel. 

Rondon então Delegado Regional.
- Ainda neste ano uma contra-ordem do DR. Paulo Martins desativa a 

Frente de Atração.
- Ao fim do ano, é reativada a Frente.

1972
- O grupo é novamente localizado na altura do km 101 da Transamazo 

nica.
- Rápido encontro dos Araras comoos componeníies da Frente de Atra 

ção. Os Araras efetuam ataques sem causarem vítimas.
- O INCRA abre no km 120 da Transamazônica uma picada de ligação 
Transamazônica/rio Iriri, cortando a área indígena, com o apoio
- da equipe da Frente_..de Atração. Aumenta a penetração e ocupação 
de território indígena; * —

1973 N
- Na altura do km 80 da Transamazônica, gateiros entram em choaue 

cctn os ABaras causando várias baixas. Constatarão efetuada pelo 
Sertanista Afonso;

1974 -
- O Sr. Ministro da Agricultura aprova o processo INCRA-5233/74,de 

concessão de Terras Públicas, num total de 396.150 ha. por Cr$.. 
23.769.000,00, a COTRIJUI* As terras vendidas são áreas tradicio 
nais 'dos índios Arara;
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1975
- 'Reativação dos trabalhos cie Atração com a Frente localizada no 

igarapé Rosendo;
1976

- Três servidores da CPRM são mortos pelos Arara na altura do km .
130. Sertanistas são mobilizados para resgatar os corpos;

1977
Sobrevoa a área indígena o Brig.Camarão com a Diretoria da COTRI 
JUI. Nesta ocasião são fotografadas roças e malocas dos Arara.

- A Frente de Atração recebe ordens da FUNAI de apoiar os trabalhos 
To|>ogrãf icos da COTRIJUI.

- Reabertura da picada do km 120 do IRIRI pela COTRIJUI, com apoio 
do pessoal da Frente de Atração Arara, cortando o Território in 
dígena.

t%- Julho, os Arar atacam no km 115, matando um morador. Sertanistas
constatam invasão da ãrea por gateiros.

- Setembro, a Frente e atacada e um servidor (Milton Lucas) é gra
. vemente ferido por uma flecha no peito*

1978
- Em julho a 2a. DR. solicita a interdição de apenas 8 km de ãrea 

do km 112 a 120. Em dezembro a Ajudancia peffle interdição de 45km.
— ccrpreendidos.. entre_ o 100 a 145. A Portaria é publicada e a inter 

dlção é erradamente, efetuada entre ò km 46 ao 90.Posteriormente' 
e corrigida e interditasse da altura do km 80 ao 160.

- Reunião em Brasília com o Sr. Ministro do Interior,Presidente da 
FUNAI, Conselho de Segurança, etc.
Um servidor da Frente de Atração, índio Wai-Wai é flechado;

1979 *
- Abril, decide-se acelerar os trabalhos de pacificação,criando-se 

duas equipes de Atração, com a participação dos índios Txicão do 
Xingu. Aumenta mais a pressão sôbre os Arara para um contato.

- Maio/julho - Helicópteros transportando funcionários da CENBC abrem 
clareiras na ãrea indígena para efetuarem estudos geológicos pa 
ra futuras'hidroelétricas no Xingu.
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- 13 de julho - os Sertanistas Afonso, João Carvalho e .um trabalha 
dor são gravemente feridos a flechadopelos Arara quando tentavam 
aproximação.

- A Frente é desativada.
- A COTRIJUI abre uma estrada na altura do km 120 invadindo a ãrea 

indígena. A FUNAI paralisa os trabalhos de .abertura da estrada.
- Outubro - Os Arara atacam e ferem um trabalhador da Fazenda Mara 

cajã no km 145.
- Novembro os Arara destroem a casa de um agridltor na altura do 

km 105.
i
i COMENTÁRIOS
j
! Através desta síntese de acontecimento e

das averiguaçães efetuadas na ãrea observamos que:
a) A área tradicionalmente ocupada pelos Ara 

ra, compreende uma faixa de terra entre 
ó& km 40 a 190 da Rodovia Transamazônica 
que se estende na direção Sul ate o Rio 
Iriri e trecho do Xingu, e ao Norte atin 
ge os trechos mediíjíos dos Rios Penetecaua 
e Jaraucu.

i : b) Que na década de 40 chegaram a manter bem
r relacionamento com civilizados que pene

travam pelos Rios Penefcacaua e Jaraucu.
' j c) A penetração de civilizados que subiam os

Rios Jaraucu e Penetecaua Iniciou confll. 
tos que obrigaram os Arara a se desloca 
rem mais para o Sul, fixando-se nas cabe 
ceiras dos Rlos mencionados, seu antido 
território de perambulação.

d) A construção da Transamazônica invadindo
território tradicional dos Arara, inicia 

r novo ciclo de hostilidades, crue aumenta
í ■. na medida daa ocupação ao longo da
! Transamazônica através da criação das

Agrovilas.



e) A Transamazônica seccicncu 03 Arara de manei 
1 ra que temos hoje dois grupes um pequeno ao

Norte da estrada na altura do km 80, e outro 
X o maior ) , ocupadòo o lado Sul da estrada 
entre os km 80 da 190.

; f) Ausência do Decreto do Presidente da Repúbli 
' ca intervindo em ãrea indigena. ccmforme a

lei.
Os Arara enccntram-se acuados e espremidos - 
dentro de uma exígua faixa de terras, cau seu 
sistema social, eccncsnico e político em rãpi 
do processo de desintegração.

: h) Condução dos trabalhes de Atração,subordina
do a interesses estranfebos 

i) Ausência de diretrjfzfs e planejamento na con 
dução dos trabalhos de Atração, con medidas 

, ! tonadas ao sabor dos acontecimentos.
; j) Interrupções ccnstantes nes trabalhos da Fren

• I te.
k) Pressão demasiada sObre os Arara para efetl 

vação do contato.
1) Falta de recursos financeiros, 
m) Carência de material de comunicação

■ n) Balta de Pessoal
oT IngerêncíadèT têrceiròs" na cònduçãó dos ~tra“ 

balhos de Atração.
N

;  \

OUTRAS INFORMAÇÕES
t

- Sertanista Afonso constatou a presença de um grupo de índios arr^ 
dlos na altura do km 253. O Chefe de Alta®ira faz referência a 
este grupo em carta datada de 30 de junho de 1977 ao Delegado da 
2a. DR.

- Fui informado pelo engenheiro residente âa CENEC, firma que estã 
procedendo a estudos geológicos na região com a finalidade de ccns 
taiiição de hidroelétricas ao lcngo do Xingu. Cs estudes enccntran- se
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era fase de viabilidade e parece estar previsto o início das obras 
daqui a oito anos aproximadamente. Embora as informações tenham 
sido extra-ofíciais, a linha de inundação que evidentemente depen 
deria da cota, inundaria uma faixa aproximada de ,12 a 15 km,o que„ _ 7̂7'At-eqüivaleria a inundaçao de quase 50% da atual area ditada,reduzin-

* do-a a uma estreita faixa de terra, insuficiente do grupo (vide - 
croquis n9 U .

■ ..— COMENTÁRIOS:4 ;   --—■" — -
1

Necessário ação imediata da FUNAI, no sentido 
de corrigir os erros e omissões, principalmente no que se refere 
âs terras indígenas cujas delimitações não podem ficar subordina 
das aos interesses dos civilizados. Sugiro â t seguinte^ medida^ en 
carater urgente:

a) Interdição da ãrea ao Norte da Transamazô
nica entre os km 30 ao 170 conforme croquis

; ■ i n$ 2.

OBSERVAÇÕES: '
A ãrea em questão, além de se constituir em legítimo território - 
indígena, encontra-se ocupada pelo grupo Arara que foi separado - 
do núcleo maior pela Transamazônica, e se constituirá como possí 
vel opção aos Arara e uma alternativa por ocasSão das futuras cons
truções das hidroelétricas. *

b)^A interdição atual entre os km 80 ao 160 
entre o Iriri e a Transamazônica deverá ser 
anpliada até o km 300 da Transamazônica em 
direção ao Sul conforme croquis n9 3.

. OBSERSSCgES n ' '
__Justifica-se a interdição não sõ pela presença do grupo Arara,mas

também por haver sido constatada a existência de mais um grupo in 
dígena isolado cujo apanecimento tem sido constatado entre os km 
280 e 220 e que parece habitar a região das cabeceiras- do-igarapé 
Curuã-uã
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I c) Entedimento junto ao INCRA no sentido
de paralizar a ocupação na ãrea ao longo da Transamazônica, do la 
do Sul entre os km 80 a 300 e do lado Norte entre os km 30 ao 170.

FRENTE DE ATRAÇÃO

I ( Diretrizes Gerais)

f :

, ' A Frènte de Atração Ãrara necessita de mu
X dança^na condução 'dos trabalhos e principalmente definir os seus
. objetivos. A atração de um grupo indígena deve ser precedida das

medidas legais necessárias ao resguardo do seu território, o que 
jã foi anteriormente exposto.

OBJETIVOS

... ' ' A Frente de Atração Arara tem como obje
tivo a proteção física, territorial e cultural do povo Arar,amea 
çado£ pelo avanço da sociedade nacional.

OBSERVAÇÃO

O bom relacionamento e a paralização de 
atos hostis estãò- na~dêpéndência e-^são conseqüências da real_efeti 
vaçao dos objetivos.

N
CONSIDERAÇÕES/JUSTIFICATIVAS

• 1 '• I ■■ j- .

.Considerando-se que as frentes de desbra 
vamento da sociedade nacional colocam em risoo a sobrevivência dos 
povos indígenas pela usurpação da terra, tramsmissão de doença, vio 
lencia física e cultural, é necessária a interferência da RJNAI no 
sentido de garantir aos índios o disposto na lei 6001.

... _ __JPara alcançar os dfojietivos acima, sugiro
as seguintes medidas:



\

a) Paralização dos trabalhos de Atração que vinham 
sendo efetuados como uma perseguição sistemática aos A r a r a ãeses 
perados não estao podendo nem fazer suas plantações mudando constante
mente suas malocas e atacando as plantações de civilizados para so 
breviverem.

b) Criar dois postos de vigilância para prevenir in
vasÕes da ãrea*

c) Iniciar a Atração do grupo isolado ao Norte/na 
altura do Jan 80 da Transamazônica.

d) ApÕs contato com o grupo do Norte, iniciar os 
trabalhos de Atração do grupo do Sul.

e) Dotar a Frente de Atração dos recursos financei 
ros, de material e pessoal necessários.

OBSERVAÇÕES

O detalhamento das medidas propostas sera objeto 
de relatório separado, tãõ logo sejam aprovades as sugestões aqui 
contidas.
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mbro de 1979

ã POSSLTELO
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RESUMO HISTÓRICO OQ_GaUPO_XNDÍGSNA
ESTADO PARÁs ENTl?^ OS ANOS 19^0 Ai*"-

FONTES IXB INFORMAÇÕESt

1 - Sertanista Afonso Alves da "rnz
2 - :Arquivos da 2- DR ~ Bolem-PA .
3 ~ Viagem a área

1 9 ^ 2 - ocupavam a area do rio. Jaraucu e mantiveram contatos 
com um regional do noise Antônio Cassianoj recobondo 
destes terçado , machado'e salj

conaiba,

1965

foram atacados por estratoros de óleo de 
ocasião .era que sofreram 2 baixa s.5

I9 Í4.5 •„ em tentativa de contato feita de Sr® Cassiano e seu 
filho ff com o grupo j, na ãrea do Jaraucu# o Srt Cassia 
no foi morto a flechada e seu bdtelao o canoas foram 
tomados pelos .índios j
os servidores Afonso Alvos da Cruz, Osmundo Antonio 
dos Anjos e outros, a procura do. grupo indígena Kara 
rao ..{líayapó}, então em fase de atração t encontram os 
Arara nas margens do igarapé Penetecal( afluente do 
rio Jaraucu mas não conseguiram a efetivaçao do co£  
tato;

'5 va •’I.Ôa7 <»
196 7 - ^ o s  traballiog do. topografia da estrada, que. ligaria, l ~ t. as .cidades Altamira e Santarenij os Arara mataram um

trabalhador nas proximidades do Igarapé Arx’ependidos
servido

res Cláudio e Orlando Vilas BoaSj, Francisco Meii-ejL 
les, Afonso Alves da. Crus e outros estiveram nos, al 
deamentos do grupo na área do Igarapé Pcnetecals oca 
sião em que verificam não só a presença dos índios 
r?1 área/ como também ob rvaram a ocupação da área.

afluente do rio Jarauciu Hest.e mesmo ano os

■por eles, concluindo ser ela. do mais de trinta anosj

/Õ.
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1 9 6 9 - os.Arara foram batidos por .'gateiros 9 em. númor de
aprox^iüadamonte 12 homens f na área do Xgarape Penote 
cal ,1/quais além de abrirem fogo contra o grupo, doi_ 
xararalimentos envpnenodos como "presente"}

/O' t ** 1 1
7 - 1970 ei abertura da Rodovia Transamazônica passada 110.0

mais do que três Km» dos aldeamentos Arara do Igara
pe •Pen.otecal, cfSSS3^^9^aw^Xt> abandona^a are* 8 e--q-tws-

• £aàc constatado .polo Sertanista Afonso Alves o outrosj
8 - 1 9 7 1  “ o grupo jã foi encontrado nas cabeceiras do,;: formades

res do rio Iriri, na altura do atual lira 92 da Trans 
amazônica;

9 ’ 1 9 7 2 - o grupo é loealiz- altura do Km 1 0 1 da mesma rodo
v ia 8 so que nas cabeceiras.de or '  t o  Igarapéj

1 0 - 1 9 7 3  alguns gatoiros entram em chocus com o grupo» na ai
tura-.., do Km 80 da mesma - rodovia, tende-lhes causado 
alguns baixos,, fato constatado pelo Sertanista. Afon 
so Alves e outros, no mas de outubro;

11 - ISJk — dois gateiros são mortos pelos índios Arara nas cabo
ceiras do Igarapé Cocheiro* na altura do Km 75 da BR;

T2 1975 r* tros servidores da CFUM sao mortos pelo grupo f na a.1 
tura do Km 130 da rodovia, . há cerca de 16 Km da saesi 
mas entre ela e o rio Iririj

13 >- 1977 ** a) de junho - os Arara matam um morador do Km 
1 1 5 » qus encontrava-so caçando há cerca de 10 Km da 
margeia da rodovia, tende 0 pessoal da FUNAI' consta.. a
do a invasão da área também por gateiros%
b) mas de seten:bro - o * servidor .1 -da FUNAI. Milton
Lucas foi flechado, em tontativa de contato realizada 
na altura do lí-u 1 1 5 -t ha cerca do 1 2  Km da sua mar- 
gemj...

14 - 197S - a) 08/04 - o servidor da FUNAI, índio ífai“-,:,i e fio, 
chado a cerca de 300 m da Base de Atraçao instalada 

. n& altura do Km 120 ? lul cerca de 15. Km da BR 3

//
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b) a Base de'. Atração da FUNAI então transferida para 
cerca de 15 Km da L..f na altura do Km 1^3» © atacado 
com cocos, podras e paus por diversos dias;
c) no dia 2 7 /0 9 /7 8 , os índios sao localizados nas ca 
boceiras do Igarapé líosendoj

OSSÉRVAç Ce S:>— o.iw a n i n aw <' i>',oni JWiwwwwwwn

Os dados aqui resumidos nos indicam:
a) a ãrea tradicional do grupo Arara vai da confluon'
cia do Igarapé Penetecal cosa o rio Jaraucu ato as ;nar 
gens do rio Xingu e Iriri; . .

b) o abandono do parto da área acima so deu por terem 
sido empurrados por frentes de penetração vindas do 
rio Jaraucu e pela Rodovia- Transamazônica que cortai 
sua ãreapcO
c) a mudança cc aldeias na ároa atual ? função da per 
seguição por partes de inv-' lores, incluindo a FUNAI

.;■■■ que tenta atrax—lesj

d) a permanência na área se deve, entre outros fatos 
a estarem cercados pela .Transamazônica-, e a coloniza 
ção do suas margens;
Pelos Kararao da margem direita do rio Ir:'.ri, por co 
lonização nas proximidades de Alta..,ira e por outro gru 
po de índios arredios que porambulam nas proximidades 
do Km 250 da Transamazônica»


