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de povos isolados/contato
da reunião:

?.:apneamento
particip2ntes

r-ccen te , com inf

9

fornecidas

pelos

1

f
1
i

A /"1"':)T."
VJ.L.J..I

L-::..:. s·olJre tres

-

:Urnl,3c1os
,na fronteira

grupos

~

dois

grupos

(I,'IASCo'·

peruano e fazem incursoes nas cabeceiras dos..

e AK.-\UACA/KAJ\~PA) hab.i taro o lado

rios no l&do brasileiro.

Brasil/Peru:

O outro grupo (PAPAVÔ) babita o lado brasileiro.

Frentes de expansão: serin6airos,fazenc1as,

estradas projetauas

_j

J

Lí.ng .rano
-l
:Se.::;e provável no rio Xexé ia (Peru): e ,;_±culam entre 03
rios r~a:a.oacla
te, C!n~Jscei1
ra
o rio :r:--ur·us ,21 to ::>:'io =nvira,al to rio Tarau&c{,no 7er~o. li'oram identi::ica-doe em 1982 pelo chefe do FI ;:am.oaàate que -.,riaja-.·2. COE1 Índios daquela área,quanú e, f or r.m a t.ac aúo s pelo grupo isolado .:Jesde então, houve ou tz-os a taques, ·.
se.!D.pre no verao.

I::ASKC - pr'cvave Lmerrt e Yarií.nawa , tronco
ó

-

A:::AUAY..A/Y..AI.:PA - residem no lado peruano, to&os de contato recente
na área delimitada do rio

+

e ciraulam

Breu, sem conflitos

PAPAVC - provavelraente Apurinã,tronco ling. Aruak
Es t ar í.am sendo pressionados
por garimpe~ros peru2...nos;

Atacarau cs Kaxináua do rio

Jordão

tem ar3as de fogo.
abandonanuo a área
•

~ue estariaE

;
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.l

l1.

.1-1,.

,,,
- ~
V J-il..:-1

no

.J.)

JAF.
'r'T
\ . n.lL~

j

:

r

_

F .; e.11.,eS o e exnene.ao r mao ei.r-e i.z-oe , eou i. nes
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:;::e,.:·~u-:JC, Ií~DIOS :JO :::-;.10 J.Al:DIATL--:3A e

FL:E:C~-SIROS11 DO IG.SÃO JOSÉ - grupos

11

J

que

1
1

tem enfre1.1t::ià.o/rea:::;ido

de forma

violenta

às frentes

de colonização

·i

e às fren

.'

tes à.e contato.
I~a reDião

seriam
aldeias

.i

!

d o Jn:ndiatuba, os ataques são ceralmente etribuidos aos Korubo,mas

+anbéra de outros

grupos.

que í.madas e outras

Il;:;JIOS DO RIO QUIZITO

:::::ntre o Curv.ca e o Ituí

8 alteias.

( pr ovave ben te

(crr:.po Kana::,.ari do tronco

há no-t.íc í.as de 23
.,·l

tro::ic o lini;,;.fa tic o nmo)

I:a.tuQuina: - "Ge::te

do Tucnao11)-

e TSC'HC:: DJAPA ,1

gr1-:.i.p~s

q_ue e.uesa:r
~ '

·

:-i
,'l:~·
•

.,~.. , ,;; "~'" . • .....= :

i«#t1r-iifiralfdttJTWre,6~~,

't

1~.;

j.'

.:.1JtJ,Sl

2.

de não esl}oçarem reações
teresse em efetivar
zam

~='~

aos contatos,

não tem manifestado in-

contatos, não se aproximando dos brancos

,

que se locali-

ar ea ,

AléLl destes grupos
outras

violentas

isolados11,

11

inf ormaçóes e vestígios

cnja existência e localização é incontestávE
Lnô í.cam a

:presença,

,

de:

:provavel

um [;ru:po "KULINAn (de língua Fano) na região do médio rio Curuçá,
I:~~"ORTJEA

na reeião do 1~io Par-do j af Iuen t e do médio rio Curuçá

grupo isolado

e

Índios

de outro

nas C~B3C~IRAS DO RIO JUTAÍ.

G:ffl:POS DE "COHTATO REC:í:.í;"TS11 JTA AI VALE DO JAVARI
:,~AYC.J.UKA no alto

e médio rio Javari; r/;ARITJO no curso alto

Curuçá e Ituí

r.TATIS no médio rio Utui;

rio Curuçá

;

0

KULJJTA11

e médio dos rios

de lÍnsua Fano) no médi~
(ver acima). :Bntre esses grupos, os LTarubo,Mayoruna e 11Kulina11

começam a se inserir no contexto

11

(

de comercialização

com regionais.

Os grupos :KANA.i.Y.!lL.~I ~ocalizados nos altos rios Jutaí e Itaquaí, no curso
médio dos rios Javari ~ Curuçá e

elementos LIJLINA (de língua Arawa) não

constituídos em grupos , se éncontran inseridos no contexto reg onal, em
nível :maior que os outros e;rupos.
SITUAC:ÃO

DA AI V.ALE DO JAVAR.I

Duas pr-opostaa foram for:-..uladas pela FIBTAI (1972 e 1980) ,mas não tiveram
andaoento. Em 1984, um Grupo de Estudo levantou: 1) a necessidade de adequaçâo daquelas propostas de áreas às novas situações e indíc·ios de ocu- ,
:pação da área pelos grupos indígenas; 2) a necessidade
de defender a á~ea:
contra novas invasões. A partir das indicações do Grupo de Estudo: 1) a
AI Vale do Javari foi interditada em abril 85 2) de maio a agosto 85 um GT/
FU1:;AI realizou o levantamento de atualização da área. A partir deste levantamento, o GT apresentou uma proposta de área que ratifica a interdição.
~obre a AI incidem: 1) planos de construção da Perimetral ~orte (com perspectivas de serem-reativados); 2) pesquisas de prospecção da PETROBRAS (co~
perspectivas de sere~ retor.IB.das); 3) consequências do Polonoreeste,cujas
ini'lu~ncias atingiram a área a partir do Acre.

FerspBctivas para a AI: l) devido ao posicionaBento do CSK de que não sejan
de.:i.arcadas áreas e~ regiões de fnonteira, Dostra-se basta~te difícil a poE
sibilidade de ocorrer u.IL. encaminlla.IJ.ento favorável aos grupos indÍgen~s.
.
2) d e vi do ao pr ogr-ana de a:J~,liação da 2.tu.aç:ão da F7~TI:AI (através da l"'.'nic.aêe.i
Ad:::i.i11ii:::trativa de Atalaia. do rorte) tudo indica que ocorrerá
una restrição'.
ai~da naior aos contstos/trabalhos
da CP.A;~ ( e de outras entiêaues)
.Contu9
devido aos métodos -tradicionais - que até ho je t êm se raos tc-aô o i::sa tisfa-.:l
tÓrios - não parece indicar que ocorrerá una celhoria das ações da Fi~~AI ni
AI V2.le do Javari.

J

3

l
i

Obs: A Fl.~TAI tem total controle da entrada na área.
A proposta da Superintendência
de I,1anaus é de fragmentar a AI Vale do
Javari em pequenas áreas •
Atualmente, a F1..mAI não está respeitando
a posição tomada pelo Grupo
de Estudo Javari, do qual participou, s egundo a qual as Frentes de Atração
na área teriam como v.nica finalidade o levantamento de dados para confirmar1
a proposta, não para "contactar" os grupos isolados; a FUNAI estaria, no
momento, organizando duas ~rentes. Sabe-se,por outro lado, que a formação
dessas Frentes conta com a participação de regionais que já participaram
a.e massacres •••
''KU
i',.:..rt

T

-

, .
var1.os
grupos

Frentes de ex:p2.nsão e ae;ências de contato: empresas de mineração (Paranapanamá e Gold Amazon) tTimTB
;-~istoricamente localizam-se na faixa central de -terras entre os rios Japurá;
e r;ec::ro.
A FT..7F'i.1.I reconheceu recentemente a AI Apapori ("a·identificar)') na fronteira:
::Jrasil/Colo1:1bia. Outr2. ~rea T-~ku no Uneu í.xá ( 11 identif cada'") foi proposta ·
em 1983 mas não 2.tende as necessidades do é;Tupo.
I:o lado Jutaí (Parana Boá-Boá) no rio Ja:,v..rá a J.1':TB está atuando p:e:rto de
uma ald.eia )laku
ã

ISCLADOS ~O RIO PARAUARI
Frentes de expansão: gari2peiros
O rio Parauari é área antiga de garimpo; inf. de garimpeiros e regionais
indicam a presença de erupos isolados (talvez Sateré ?) O sindicato de garimpeiros de I::~aués previa, no seu estatuto, realizar o contato com estes
Índios.
fonte: Lino J0ão o. r-:-eves (GPAN)
outros documentos: Povos Ind. do Yale do Javari, Campanha Javari,1986

7_

SIVAhuE-DENI
Frentes & expansão: seringueiros e sorveiros
Cabeceiras do rio Araua /Inauini.
Os Índios Sivaluie -Deni éonhecidos como Jamamadi do Pvi-us e uma fanilia
Katukina ~ue mora no Ig. Kanamari deu informações soore a presença de um
grupo isolado nessa região ào Inauini.

bfil

outuoro de 1985,teriam aparecido

alguns desses Índios no outro lado do Igarapé, em frente
nilia

Katulµna.

à moradia

da f2-

4.

ISOI!DOS DO ALTO :RIO U1'.TARI

( ou do alto rio Pac La )

existênci2. de vestígios, inf. vacas

ISOLADOS DC

JACARUJDA

existência de vestígios, inf. vacas
JUi,:A

Contato recente ,Atualmente situados no fundo de uma fazenda (rio I'r:ucuim)
De wn crupo ~e cerca de 15 pessoas, morreram vários indivíduos em 1985; o
grupo estaria atualmente reduzido a 5 ou 6 indivíduos.
O SIL que realizou os priweiros c0ntatos em 1967 no rio Içuã continua
visits.ndo os Ju.rna. A FUNAI propôs, anos atrás, transferir os remanescen.t
par a uma aldeia ?rintintin, uma vez que se trata do mesmo grupo line;uístic,
Hec k ( 8r.J:)
outros doe: ::.tel. SIL(Proc:;rama i-'ma 63-77).

f on te : :::gon

APU1UNÃ DO ALTO SEPATINI

E TU~.TIA

Grupo com pouco contato, num rio pouco frequentado, Seriam apenas alguoas
famílias. Inf. precárias
_j

Frentes de expansão
Tioca do Acre/Lábrea

: marreteiros, fazendas em implantação, estrada projet
;
1

Uma eç~ipe da r~~;AI/AC est&ria
rio Tacaquiri

atualmente visitando a região,

suoindo pelo

1

(DrfI/AC)

fonte: Rivaldo/Apurinã

ZURUAHÃ

.
T.) Tl~;c "I
Tcrrrn.
de c on ta to s sor-ve i.r os , 0.1.'.AI, L. t " vui ..

Contato recente.
,.
Frentes de expansão e a5encias

Contactados por una equipe da Pastoral Indige:nista de Lábrea em 1980;
desde 1983 esta qquipe (CI .I/OPAH) visita a área duas vezes por ano
.:::o. 83,

una equir·e

de "atração" da F~--:i:-..A.I

donro

r,
•
,
do vuniua
para

tos indiscrir~inados
presença
At2.1.,.1ente
ticip2.~ão

COD

Loeoer:s

I.:ission[rios evant:;elicos

e abre

U.IJ.

vara-

para contaregionais. E~ função disto, faz-se necessá~ia

GT/~·l~AI Gstá

(. e C:üco

a área

.
..
,
. "''
as a l..ueias,
a b.r1nQo
a area
2na1gena

raad s e on ti nua da equí.pe
V..!:1

visita

O?Al:/cr.::r

percorrendo

nas aldeias turv.abã

a 2rea,

da OP.AI; (Projeto

pelo E~CI,

Zuruahã).

es tar a __ visi taz.""J.J.o a ?.rea desde
í

c on a :par-

Frente de expans~o:
sorveiros
Grupo isolnc1os r.i2. rn2.ri:_;en !B:ireit2 do Riozinhot r:erto das aldeias :Zuru:1hã
,
mas se:-.i.1 e on t.a to com estes.
~nruaha e :.!é.rima s e r-Larn f:31"'Ll:pos de Lí.n.juas
distintas.
Os ~arim; j~ eram mencionados na d~cada de 30 pelo SPI • Tiveram
contatos
com regionais
hu e erca d e 15 anos. Em decorr~ncia das mcr-t ee qu e
surciram ap~s estes ~ntuto2,
se retiraram
po interior. Desde 1983, deixaram vestÍGios na região do Riozinho e do Pira1~1as.
Trataria , -se d e u111 f;rupo pequ eno , de 30 a 40 :Qessoá.s, com crande mobilida-

-

-

de na s.r-ea ,
Recentemente, re1Zi0ne.is enc on tr-az'am uma ur'na. com ossos: atrHiuÍdos
a um
menino qu e teria
sido raptado,
Correm boa t.os na região sobre a pr-ox í.mí.daôe
do trupo isolado
fonte:

Teresinha

otj. tras

fontes:

·,-lel)er ( G?AN) e :=gon He ck
Re L, J!1Ul'TAI "Levantamento

da área:

Zuruahã11

A'l.,:AzOI:AS/RORA:II.dt
ISOLADOS NA AI W'An,:rnI-ATROARI

No alto rio

Pitinga

,frente

de expansão: Paranapanema

e Hidrelétrica

KINÃ ( ou PIRITI:TI) e KARAFAWtifAI:-A no alto Fi tinga
Em out.68 o Pe. Calleri·foto6rafou 9 aldeias nesssa áre. No início da
instalação da Paranapanema correm notícias de encontros - e conflitosentre Índmos e trabalhadores. A presença
de Índios isolados é confirmada
pela pop. regional
que os conhece sob as denominações "Pirititi"
ou
ul'~arafayana"; presença
tamoém confirmada pelos Waimiri-Atroari
da aldeia
1r:aikon que teriam se comunicado com os isolados em. 1985.

KINÃ:
~lalau,

outro grupo isolado ao norte da AI Waimiri-Atroari, no alto
ameaçado pelo avanço da colonização proveniente da Perinetral

rio

R0r

WAI:.:-IRI: grupo isolado na porção sul
da AI, na região do Camanau ( Ig.
Apuaú) num igarapé
que desagua
no rio ;Tecro, perto de t::anaus.
C grupo terie. se afastado
da rodovia,
para o interior.
Atualmente,11:pre:aee.
d e" entre a .DR e urna fazenda,
no mun c fpf.o de F-residente
Figueiredo.
Inf, precárias, de um f'unc onár ío a Fr~lTAI na AI Wairn.iri-Atroari.
í

í

ô

KARAFAWYANA
V2rios sub-grupos
isolados
nos afluentes
do rio Jat2..pu (Ig. Azul, Rio :' v
0
Ig·; Curupati
e Ig. Catué.
Ameaça de mí.nez-aô or-a s ( especial.mente
Par'e.napaneraa ) e atv.aç.ão da r.s·_rA
Outros i;rupos isolados
, t2r.1bé.:ndeno.::ünados tSenerico.mente Kar'af'awyana ,
nos s.::lr:.entes do alto ric TroD.betas. Par t e do gr'upo foi atraído
pelos
·,'/aiv1ai do rio ~.:apuera ez; 19-31. O lÍder
da aldeia,
E :Jka, está pr omovenô 0
outras errtr-adaa par-a trazer o grupo até a nova aldeia
da AI 'Nai"<'Jái.U::i.:..
FA /YC::AI localizou
vlrias
alu..eias a ba. 1.ià.onadas e.2 1982.
0

fonte:

Doz-c
t

ou t r-o s doe:

àeia.~."

e.

í,

I.~uller

(ClAin

e ::O.G. (C=:í)I)

Re L e :-.1&:pas de :Zg{d io Schi".Jé~. de ( OFA?~) - 11·.'bi·;.•ai f'und a.; nova 2.J
Howard (asai
no Aconteceu/Fovos
Ind. 85-86) - R.el. s. Ar2â:1ci

1S81 e 1982 -

6.

Frentes de expansão:

err:.presas de .o.ineração e

garimpes; bases militares.

Cerca de 2.000 Yanomami sem contato, na fronteira RR/Venezuela.
ver cbcumentos CCPY

RONDÔ:rIA

frente de expansão: colonização
GRO-r'.AY/I!!.

~\

I~as e abeceãz-as ào rio Lo.ce e do rio • orm.oso
Os Índios Oro-v,ari ( Paklraa I~ova) que em f i1:;i..s d e életembro 86 aband oriar-ara a
AI .Ililieir~o e fora:t1 construir nova aldeia 110 J?I Lage afim.aram
ter deparado com "Índios bravos11 Das cabeceiras dos rios Laee e For.m.oso; identificaram o· crupo o ono Oro-:Tawim
fonte: :2gon D .Heck ( crrr)
outros documentos: mapa do C1 ~I-RO
1:.li.1."1Il-ulfA

Infor.c:iações sobre a presença de um grupo Karipuna isolado na AI do rio
Pnrrnoso

\,

fonte: idem

ISOLADOS DO POLOHORCEST:S
Dois gru:pms Aruá ( Tu:')i-::o!!de) , ISOLATICS D.A STIRRA C TAQUARAL, ISOLADOS
DO IO Cb.iD:i:IAS
e I.::IGUI~I3ifC
faltan informações sobxe estes grupos, todos situados perto da AI Urueu
Wau Ylau

obs: consultar relatórios do Polono~oeste

URUEU

·,YAU 71ATJ

Trata-se de diferentes grupos, com estratégias de resistência distintas:
c ompor , por ex., o "mapa" dos ataques.
,
.
•...
i·7ão há vicilância
efetiva
da FlJ'lJAI e do Ii3DF na area, 1nvasoes prosseguem
f'orrt e r ~·-~án.oel Valdez ( cr:.I-TIO)
outros doe: Rel. ~.Valdez
11CC::tll~-::BIA:'.1A"

'.:.'rataria-se

do IG.

de uzn pequeno crupp lTa.o.biquara do Iforte cora apenas duas faT:1.Ília:

0Js: caso discutido
ô

CI-SRÉ

cc uzaerrt os e Rel.

e~ outros ~ooentos ôo BncontrG: ver rel. final
V.Vale..d&o; Re, ;:arcelo

S::;.:::tos

. ~J

;.:ATO GROSSO

ISOLADOS

DA AI ARIPUANÃ

"'- Um. é.i.Vi20 da FGNAI, tran,sportando Índios Cinta 1,are;a para o PI Rio Preto no
início de 1986, desviando-se da rota, sobrevoou uma aldeia de construção recente ( e om treo casas r-ed cnda s e uma roç2.) Loca l.í.aada na parte norte da AI
Aripuan~. O cruvo isclado n~G seria Cinta Lar~a
Frentes de axpanaáo r estrada eri1 c0nstruç20,
za~.ão: IET::Rr:A? e particulares

·í·..-. (; ....

·,'\ - . ~ '-, " ..

(!10

,,0

(}~-)

r' "'i

f'a zendas e

!")TO

j e tos de e oloni-

f' lt~.:/,•.:1
. . ,.,v:-1~
- ' r ·-' r: v

í

__._

GII~TA LARGA
Aldeia
não conhecida
foi observada por pilotos da FT..1rAI no interior ele
Parque End . Ar í.puanà, .•

I~.A:·.:TIIQUARA (?)
Euma via6em para

o PI Tenente !.'Iarq_ues, em ju...11.ho de 1986, os Í:nclios Cinta
Larga verificaram a presença de outros Índios no interior do Pq.Ind.Ariuua'
na..» na cabeceira do Tenente Earques, ao áma da foz do rio Zt.1.g ••• ,observa·
ram. piquetes para atravessar o rio e a presença de acampament0s recentes.
Seria, provavelmente, Har:i.biquara • .:2:sta situação
possível, considerando-se
i...-.1dof:n,rm.ações dos prÓpr.i,os Hambig_uara que informam sobre a existência
de
sub-grupos g_ue teria!i'.l. permanecido naquela região, com relativo isola.r:iento

-

.

e

Frentes de expansão: madeireiros

e fazendas

fonte: João Dal Foz (OPAN) e i.:aria Inês Hargreaves

(OPAU)

ZCRO
Frentes de

é

xpansâo

i

f&zendas e posseiros, e s br ada , posto FU"HAI

Contato em 1978: na época o bT1.1po contava com uLJ.a população de 800 a 1000
indivíduos.nos tres primeiros anos de contato morrera:w. cerca re 50 ~.
Atualmente c onf'Lã to CO!!l as 500 fwlias ínvasoro.s: assentamento CAiJOPA
que originou a invasão pela Estrada
A área tem u.:m levanta~ento geológico completo,realzizado em 1970 pela
CPRE; as mineradoras estão agus.'.l'.'danào.
fonte: r.:aria Inês Hargreaves (orsr')
outr-~s fontes: 11.ii..lSUfilaS inf. sobre os Zoro11 r.:arcio Silva-:..cr ·,
r.ouz.c

,,, o o.u
.. ..

r-an

t e o .:.!tncon-vro
.,..,
1-

v'ar-a.as
·

·' ·

no'tu.c

z.as

~ .irapr-enca
·
a.e

documonto dis( ider;i).

,
1

!

i

Fr .n t e s d e exoanaâo r nade í.r e iras e fazend8.s
~-s Últimos a;os os Eneuenê voltaram a ocupar~ a parte norte de seu território ,fora da AI Salu.mã
Conflito
com e oloni zação CODEI,'.'.AR e a taq_ue a nor-ador-es perto da estrada.
~uestão

da estação

idem
outros documentos:

ecolÓcica

do !quê

(S:81'.~)

fonte:

notícias de inprensa distribuidos no ~ncontro

APIAKA.
Isolados
no rio . dos .ieixes
município
de Juara

(Rio A1Jaiaca)

ou Isolados

do São Tomé

Trataria-êe
de um pequeno crupo que circula no rio Juruana,
do ~scondido,
na antiga área Rikbaktsa

Houve um massacre há dois anos
- e eranaes
~
?roJeie t os deco 1.onizaçao

à altura

~
t anen t ,os na area
'
aesma

"'.i.'AKARA-\'f AKTA

Ap í.aka ( ?)
Isolados
nos rios !.:uriru

e Pacu t í.nga , entre o Juruena e o Aripuanã

Frentes

de ecpaneáo : projetos
de colonização(Cotriguaçu,Conisa,etc
••• ) ;
3strada Aripuanã-J?anelas; f2zendas: grandes latifundios: Lunardelli,Julio
Campos, etc •••
Falta
levantamento sistemático.
Área sob forte segurança armada
Dois tipos de ocupação mineral: ouro e cassiterita
.õ:x:istem informações sobre o g-rupo há muito terapo,através dos Riko21rtsa
que tiveram contatos com o o-upo isolado e o denominam Yakara wakta (moraàores do mato)
irataria-se de um grupo àe 20 a 30 pessoas, con grande mobilidade:deslona época da seca. Pelos vestíeios (alinentação)
poderiam ser um sub-grüpo Apiaka
caB-se rumo ao Aripuanã

Tialduino tenta localizar o grupo aésde 1978, quando foi infor.r:iado de
sua localização e encaraí.nhou um ped í.do de i terdição da área. }:ova_i:ent&tiva em 1980 e em 1985 sobrevoo - localizando-se roças - com D. To~ás.
O Últino "contatou ocorreu em 1984 quando ·um
picadeiro da Cotriguçu
encontrou o grupo.
?::-os Ú.ltimos dois anos teriam deixado v4:rios sinais no Ig. Ilv..rin).
obs:-Victor
Hugo ·(1959) já faz ref. ao grupo
fonte: ~alduino

Loebens (~IA)
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TUPI KAWAHIB

Área da :B'aze1:.da ;,:uclança e outras fazendas ele ~rande :extensão
Contatos com dois indivíduos do t;rupo a partir de 1984.
GT/FlmAI e FA/Fl~~AI em 1985 não torna nenhuma dec isãc, a Legando não haver
contnctado o crupo. FUHAIconsidera "AI Piripicura" , na identificar".
Trataria-se de um grupo falante à.e líniua próxima dos Tenharim; com cerca
de 40 indivíduos
Obs: Caso discutido em outros noraentos

da reunião, ver rel. final do En-

contro
fonte: João Carlos Lobato (OPAI:)

GCIAS
AVA CAl'K<CIRO

Durante ~:, década de 70, a construção da l3R 153 ,Belém,l_-:irasÍlia,
penetração e a disputa de terras, afetando os crupos isolados:

aumenta a

AVA CANOEIRO DO ARAGUAIA
2ncurralados entre grandes fazendas no município de Formoso do Araguaia
São cercados e capturados ela equipe de Apoena Meireles~ Imediatamente
após contato são transferidos das terras da Agropasto~il
Canoanã SA, do gru'
po ERAJJ~SCO, para as terras ão Parque Ind. Araguaia, onde são alojados
na aldeia dos Javaé (PI Canoanã). Dos ÍO indivíduos contatados, 4 morrem
por doenças,um ano após o contato
Outro grupo isolado percorre o norte da Ilha
no Parque Na. do ~raguaia (:?NA /IBDF)

do :Bananal, a mata do ;,;~ão

AVA ([.,J1®BIRO DO TOCNl!"TU'8

A valorização das terras marsinais à ~elém/DrasÍlia resulta e~ violento
processo de erilae;em. das ter1 as Ave. Canoeiro localizadas na 1.:ata do Café
nun í.c fp í.os e Sta Teresa, Carapâna çu , :.:inaçu e Gavalcante. Aldeias são
m~ssacr2-das e o grupo fracneLta:se: parte passa a perambular entre as
serras próximas ao alto Tocantins. UL1 de s s e s 6rur:cs fará o c ont a to co:n
z.or ad oz-es em 1983 (o4 indivíduos)
pas aando a habitar
a AI Ava Canoeiro ("Interdi tada11) • Cutros d ois t::TL:.pos pe rmanec eza isolaC:os: ura pe:r8::::1b:: . la eri torno e·
· t erior
·
d a ar-e
' a ari
· t era.i
· · _,..,í:H,a
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· " r· vz.uuo
" " s , _,verl.':.1:.-:.a
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·
no 111
e o oi; t rc
, c oza v"4 z.no
por
se Lns ta Lar- no noroeste
c_s ::G nos nun í.c j.Los :3.e Ar í.nos , :::3u.ri tis, r:naí
onde p=es~~iye1~ente
se encontran~é hoje.
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Contato recente:
ARJul..A TransarJ.azônica,

Coloniza~:ão

COTRIJG±/, _posseiros,

Barragens

Conta to 81/83, pop.

71 em 1986, reunidos numa L1nica aldeia

AFtAV/ETE
.
G arurnpos
, J3, arragens
0onts.to 1977
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no rio

Xin.c,ru

xrncu

idem
:F ~L'1AICA1i~Ã

Vários sub-tTupos contactados entre 1970 e 1984 na reeião Tocantins/Xingu
:rransamazônica,
Tucuruí,
carimpos e colonização
.
AI Parakanã delim.i tada e AI Apui terevJa
(no Xinfu) sem :irovidência
Isolados:
{?)

XII-AIA

3eria~ dois grupos com cerca de 35 pessoas cada, no Ig. Cachoeira
Seca.
2ntraram em o crrta to com. colonos da Agrovila Presidente
i,1edici em 1985.
FA/FUI~AI
baseada no Iriri
ICAIAFO

5 pequenos grupos isolados:
í;..ARARAÔ DO J AIUNXH~
K.ARARAO DO GUAJARA ._

KAIAPO FURÔ
KAIAPO rn; ii;GRA

I/lRA...11.I

KAIAFO PITIUIJL.~O

ver Vol.8
Doe.

E orte

I e II :POVOS nmIGEl'TAS
Sobrevôo I.1anoel VaLd ez

/CSDI

d o ?2.rá

Isolados:
AIJJRIO

Ápareceram

pela

lQ vez na naree2

direita dJ rio

Faru de Leste,

no Farque Ind,

pelos 7/a;yana-Aparai .oorao Akurio
'.L' uo.ucUP..2..CJ..t:_e em 1985. Identificac.os
grt1..po c orrtac tad o em 198:t pela :,;n:n na f'r-orrt e í.r'a c o: Eiurina.me)
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