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Situa~~º atual das unidades do Sistema de Protec~o 
ao índio Isolado. 

2B SUERi:: 

a) Frente de Contato Rio Madeirinha/Mato Grosso. 

Esta Unidade tem sua base ~ixa no Rio Branco 
a~luente da marqem esquerda·do Rio Roosevelth/MT. Dois grupos 
indÍgenasp ainda isoladosr perambulam pela Região. As ~rentes 
econornicas da região estão presentes através de grandes projetos 
pecuirios e extra~io de madfira. 

_, 

A· equipe de contato Madeirinha. vem desenvolvendo 
sua9 atividades de ~orrna prec~riap pois os recursos disponíveis 
sio insu~icientes. As grandes dist5ncias a percorrer e a di~ícil 
navegabilidade dos rios da região. impõe um desgaste execivo·nas 
motores e barcosp o que obriga a uma urgente reequipaqem da 
Frente. Nossos homens de campo nio possuem condi~ies 
satisTat6ria materiais de trabalhop ilém de terem de en~rentar 
uma regi~o de grande incidencia de ·mal~ria. 

b) Equipe de Localiza~ão 2ª SUER/Rondonia. 

Sua ~reade atua~Ko estaria limftada entre os rios 
Cautário e Corumbiara (Oeste de Rondonia>. ambos a~luentes da 
margem direita do Rio Guaporé/Rondonia. 

A ~alta de recursos Tinanceiros e humanos fizeram 
com que os trabalhos ainda que de ~orma precirla. limita~sern as 
suas ações na Reserva Bioldgica do Guaporê~ A precariedad~ é 
tanto que atualment« a Frente~ composta de 3 pe9soas. 

Localizado a ~rea de perambula~io dos índios 
isoladas (possivelmente Siriond) a equipe tem procurado. ainda 
que de ~orma insuTiclente conter a~ invasões d~ madeireiros. 
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e) Equipe de Contato Rio Preto/Mato Grosso 
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Norte da ~rea Indígena·Aripuanã/MT. 
Esta Frente encontra-se desativada desde início do 

ano corrente devido a falta de recursos. Os trabalhos encontram 
se parados. mas os problemas continuam crescEntes. Al~m do 
conflito interetnico envolvendo Índios isolados e Cinta Larga. 
aumentam as atividades de madeireiras que atuam na região de 
~orrna criminosa. 

-4!! SUERI 

a> Equipe de Localização Marabá/Pará 

Encontra-se paralizada desde inicio do ano 
corrente. exclusivamente por falta de recursos e pessoal. Sua 
irea de atuaç~o seria a região de Marabi. A regiio sofre uma 
r~pida aceleraçio nas ireas de explora~io madeireira. mineral. 
agropecu~ria. etc. Para que esta Equiµe volte a operar ~ 
necessários que seja reequipada. 

b) Equipe de Localzza~ão Altamíra/Pará 

Desenvolve suas atividades no mêdio Xingu. ao lqngo 
do Rio Iriri e seus a~luentes e ãrea de inTluencia da 
Transamazonica <Trecho Altamira - Itai~uba). Seu TUncionamento 
se ·Taz de ~arma precária devido os recursos a ela destinada 
serem insuTícientes. 

e) Frente de Contato Rio Iriri/Pará 

Localiza~âo: Rio Iriri/PA. 
A Frente teve Inicio em 1981. ·Em janeiro de 1987. 

~oi feito a aproxima~io com os (ndios. Foi uma das aproxima~ies 
mais bem executadas pela FUNAI; já que não houve óbtidos na Tase 
pds-contato •. Atualmente todo. este trabalho encontra-se 
comprometido por Talta de Recursos. Suas terras ainda nSo ~oram 
deTinldas. o que é de se lastimar. 

d) Sistema d~ Prote~ão Awá-Guajá/Maranhão 

Haranhão. 
Indígenas •. 
contatados 

Seus trabalhos desenvolvem Junto aos Awi-GuaJá do 
Existe uma gama de problemas Gue a~etam a esta nação 
grupos contatos há mais de 15 anosp ati grupos recin 
a B meses. Alim de no mínimo 5 grupos ainda sem 
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aproxima~~º que correm o risco de serem exterminados. i um grupo 
sem terrar pois vivem de "inquilinos" na irea dos Urubu Kaapor 
ou GuaJajara. A área indígena Awá at~ hoje não ~oi demarcada. 

Grande parte do processo desintegrador do povo Awá 
GuaJár advem do projeto Grande CaraJá. Um convênio entre FUNAI e 
CVRD ~oi possível manter os trabalhos at~ Dezembro/89. Com o ~im 
do Convªnior cessaram os recursos e consequentemente caiu o 
nível de atendimento aos Awá-Guajá. Urge uma postura ~irme da 
FUNAI com relação à CVRD. no sentido que seja cobrado sua 
parcela de responsabilidade na questao Awá-GuaJá. l 

~ 
( 
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- 5!! SUER: 

a> Frente de ·Atra~ão Jordão/Acre 

Desenvolve seus trabalhos no Rio Envira/Acrer tlrea 
~ronteiri~a com o Peru. A implantaçao desta Frente colocou Tim 
aos con~litos~ sempre com mortes. entre os índios isolados e os 
já contactados (Caxinawa-Kàmpas>. A Frente de Atra~ão esta 
carente tanto de recursos ~inanceiros quanto de pessoal. Isto 
tem comprornetid~ seriamente a qualidade dos trabalhos. Há 
necessidade urgente em reequípar a Frente e dota-la de recursos 
regulares. 

6ª SUER: 

a) Frente de Contato Avá-Canoeiro. 

&reade Atuação: Norte de Goiás - Ilha do Bananal 
Oesta de Minas Gerais. Esti desativada hi mais de 4 anos. Nio 
possui recursos ~inanceiros nem humanos. Os índios continuam nuM 
processo de desagregação e extermínio • 

CII/WGF/lms 
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PROGRAHAC~O DE TRABALHO E SOLICITAÇÃO RECURSOS PARA ANO DE 1990. 

1) Proposta de Criacio e Manutenç~o das Equipes: 
<* Manutencio) 

a> 2ª SUER 

Assessoria de Índios !solados(*) 
I Equipe de Localizaçã9 da 2ª SUER <*) 
Equipe de Contato Rio Made!rinha (*) 
Frente de Contato Rio Preto<*> 

b) 4~ SUER 

Núcleo de APoio Sant3re~ 
Posto V!gifanc?a Cuminapanema 
Equipe de Loc~lizac?.o Cum!napanem3 
Equipe de Locallzacio Altamira <*> 

-·Equipe de Locallz3c~o Marabá (*) 
Equipe Mõvel de Vigilãncia Curuá-Una 
Frente de Contato Rio Ir!ri (*) 
Núcleo de Apoio Santa Inês(*) 
Posto de Contato Juriti <*> 
EquiPe Mdvel de Vi~i!~ncia Juriti <*> 
Equipe Mdvel de Vfgilincia Tiracambu <*) 
Equipe de Localizaçio Awá-Guaj~ (*) 
Equipe Móvel Con t a t o Aw::i.-Gu3..já 00 
Posto Indigena Contato Awá (*) 
Po5to IndÍqena Contato GuaJi (*) 

e) 5ª SUER 

Posto dE Viqilância Jandfatuba 
Posto de Vi9ilância Rio ~uixito 
Posto de Viqilância Marubo 
Posto de Uiqilincia Kurubo 
Posto de Vlqi1ânc!a Curuen3. 
Frente Atr3cão Rio Jord~o <*> 
Equipe de Localiza~ão Oeste Amazona5 e Norte 
de Roraima • 
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d) 6~ SUER 

- Equipe de Localiza~ao Avá-Canoe!ro. 

SOLICITAC~O DE RECURSOS PARA O ANO DE 1990. 
(Elaborado em dezembro/89). 

2ª SUER ••••••.• 11.593.307 •. 20 
4ª SUER ••••••• 28.044.777.20 
5!! SUER ••••••.• 17.986.374 •. 00 
6~ SUER ••••••.• 3 •. 652.645750 
Total ------·-· 6i.250.i04r30 

Recur5os disPonÍvEis para Ano de 1990. 

- Total •••••...• 

RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA 1990 (PLANEJAMENTO ESTRAT~6ICO) 

• CUM!NAPANEMA: 

• RIO JORDÃO= 

• AVA-CANOEIRO: 

• ! 
! 

- • Geral: 

• • • • 

Custeio 
Capital 
Total 

3.600.000 •. 00 
5.40~.00e,.0~ 
9~0@0~000,.00 

Cust e.i o 
Capital 
Total 

3. 9~.HL 000, 00 
2~600.000,00 
6.500.000.00 

Custeio 
Capital 
Total 

3.000~000 .. 00 
4.50(?,.000,00 
7 .. 500.000,00 

Custeio 
Capital 

Total Geral 

12.500 .. 000,.00 
10.500.00~.00 
23.000 •. 000.00 
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Portaria do Presidente 

PP N!!J(}OJ /87 
Brasília,~ de ~:itO de 1987 

O Presidente da Fundação Nacional do 1ndio 

FUNAI, no uso de suas atribuições, em conformidade com o 

lo IV, Art.42, Item I, do Regimento Interno, 

Capítu 

/ 
/ 

R E S O. L V E: 

l - Determinar que a Coordenação de Índios 

Isolados, Órgão da Administração Central, tenha por finalidade 

Planejar, Super~isionar e Normatizar, no âmbito da Fundação, as 

atividades relacionadas à Localização, à Proteção e ao Contato 

com os Índios Isolados, de acordo com a política e as Diretrizes 

fixadas pela Presidência da FUNAI. 

2 - Estabelecer que a execução da política e 
das Diretrizes de localização, Proteção e de Contato, seja efe 

tuada através do Sistema de Proteção ao Índio Isolado, dividindo 

se em três Subsistemas, diferenciados entre si, na atuação e com 
. - posiçao: 

Subsistema de Localização; 

Subsistema de Vigilância; 

Subsistema de Contato. 

Estes Subsistemas poderão ser compostos de 

uma ou mais das seguintes unidades: 

Subsistema de Localizaç_ão 

- Equipe de 
Loca ln 

srr Q11,1<lr,1 7112 ~ui 
íclrhc in I r-x, l!' ,md.u 

CEr 70. 110 11r .,~ilí.1 CU. 
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Subsistema de Vigilância 

Posto Indígena de Vigi.lância 

Equipe móvel de Vigilância 

Núcleo de Apoio. 

i 
1 

1 

1 
1 
1 

.1 
·1 

! 
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Subsistema de Contato 

Posto Indígena de Contato 

Equipe móvel de Contato 

Núcleo de Apoio. 

/ 

3 - Determinar que as unidades e equipes. r e t ac í ong 

das, ao Sistema de Proteção ao Índio Isolado, sejam subordinadas 

·Administrativamente aos respectivos Órgãos Regionais, e vincul-ª. 

das, técnicamente, à Coordenadoria de Índios Isolados. 

4 - Determinar a Competência da Coordenadoria,como 

Órgão Central do .Sistema de Proteção ao Índio Isolado, a saber: 

4.1 - Garantir aos Índios Isolados,· o pleno 

exercício das suas atividades tradicio 

nais de cultura e subsistência; 

4.2 - Promover nas -áreas de sua·atuação, medi 

das de defesa, proteção e preservaçao 

da terra, meio ambiente e de saúde dos 

Índios Isolados; 

4.3 - Promover medidas de proteção e preserv-ª- 

ção da fauna, flora e mananciais, nas 

áreas de sua atuação; 

4.4 - Promover o levantamento sistemático da 

existência de Índios Isolados, sua loC-ª. 

lização geográfica e mapeamento; 

4.5 - Propor nas áreas de su~ atuação, medidas 

srr Ouadra 702 C.111 
Edilíçio I r11. 1!' andar 

CEP 70.1 IU Bras1lia u.r. 
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administrativas e operacionais destin~ 

das à proteção e à preservação dos r~ 

cursos naturais existentes; 

4.6 Analisar os programas de trabalho apr~ 

sentados pelas Unidades Executivas Re 

. gionais, relacionados ao Índio Isolado; 

4.7 - Assistir as Unidades Administrativas R~ 

gionais, nas situações extraordinárias 

ou emergenciais que envolvam Índios IsQ 

lados; 

4 •. 8 Propor a criação, transformação ou ex 

tinção de Equipes, Postos e Núcleos, re 

ferentes aos Subsistemas de localiZA 

ção, Proteção e Contato; 

Elab~rar e submeter à aprovação da Pr~ 

sidência da FUNAI, através da Superin 

tendência Geral, o plano anual de metas 

da Coordenação de Índios Isolados; 

4.9 

4.10 - Elaborar medidas· e normas destinadas a 
impedir o exércício de atividades es 

tranhas à Comunidade de Índios Isola 

dos, na área de sua localização geográ 

fica; 

4.11 - Realizar estudos para a determinação da 

necessidade e da oportunidade de cria 

ção de Unidades de Proteção ao Índio 

Isolado. 

Determinar que no exercício da sua competência a 

tenha as seguintes Atribuições: 

SFr Q11.11lri1 702 Sul 
[d1f,c io 1 ••x. l!' andar 

CEP 7U. l lO llra~ilia o.r. 
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tinados aos trabalhos da área de 

atuação; 
sua 

Propor à Coordenadoria de Recursos Hum~ 

nos, a valorização e a reciclagem dos 

servidores ·que prestam serviços ao Si.§. 

tema de Proteção ao Índio Isolado; 

Elaborar normas, desenvolver métodos e 
técnicas que visem o aperfeiçoamento 

dos trabalhos de campo, e assegurem 

maior eficácia à Proteção e ao Contato 

com Índios Isolados; 

Articular-se com Órgãos e profissionais 

da área de saúde, objetivando o desen 

volvimento e o estabelecimento integr~ 

do de métodos, técnicas e procedimentos 
' 

destinados a p~evenir e combater doen 

ças de provável incidência nos Índios 

Isolados, antes, durante e após os pri 

meiros contatos; 

Elaborar manuais operacionais do Siste 

ma de Protéção ao Índio Isolado,conten 

do os objetivos, responsabilidades e 
atribuições de cada unidade envolvida 

no Sistema; 

Emitir parecer sobre a indicação de seK 

vidores para atuar na área de Proteção 

ao Índio Isolado; 

Emitir parecer sobre a conveniência do 

ingresso, trânsito, visita, pesquisa e 

documentação nas áreas onde estejam 

atuando os svÍtsisJemas de Proteção; 

Síl' Quadr,1 702 C.ul 
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5.7 Articular-se com os demais Órgãos da 

Administração Central, na busca de SQ 

luções técnicas e administrativas que 

possibilit·em implementar as Diretrizes 

estabelecidas pela Presidência 

FUNAI, relacionadas aos Índios 

da 
Isola 

dos; 

5.9 - Prestar assessoramento à Presidência e 

Superintendência Geral, nos assuntos r~ 

lacionados aos Índios Isoladas. 

Esta Portaría entra em vigor na data de sua 
-------- 

r a, revogadas as disposições em 

assina tu 

1 

j: 
'' L: 
1'· 
1; 

t . 

• •• /mk 
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Pcrtaria do Presidente 

PP N!! J Yü,) /87 
Brasília, CC· de . ,1 (1 
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1 

li 

O Presidente da Fundação Nacional do Indio 

FUNAI, no uso das suas atribuições, em conformidade com o Capítu 

lo IV, Art. 42, Item I, do Regimento Interno, 

/ 

RESOLVE: 

Estabelecer as seguintes Diretrizes, para 

·Coordenadoria de Índios Isoi'ados: 

a 

t 
' 

li' ,, . ' 
'' : 
i. 01 - Garantir aos Índios Isolados o pleno exercício de 

suas liberdades e das suas atividades 
nais. 

tradiciQ 

02-- A constatação da existência de Índios Isolados,não 

determina, necessariamente, a obrigatoriedade de 

contatá-los. Criar-se-ão Sistemas específicos e 

diferenciados de proteção conforme a situação de 

cada caso. 
1 
l 
j ·. 
~ .. 
; l ,, . 
:i 

03 - Promover ações sistemáticas de campo destinadas a 

localizar geograficamente e obter informações SQ 

bre Índios Isolados. 

04 - As terras habitadas por Índios Isolados, - serao 
'i; i a 

it 
.1 

rantidas, asseguradas e protegidas em seus limites 

físicos, riquezas naturais, na fauna, flora e ma 

~ 

nanciais • 
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05 - A saúde dos Índios Isolados, considerada prioritá 

ria, será objeto de especial atenção, decorrentes 

de sua especificidade. 

06 - A cultura dos Índios Isolados na suas diversas foK 

mas de manifestação, será protegida e preservada. 

97 - Proibir no interior da área habitada por Índios 

Isolados, toda e qualquer atividade econômica e 
comercial . 

08 - Determinar que a formulação da política específica 

para Índios Isolados e a ·sua execução,independ~~te 

da sua fonte de recursos, será desenvolvida e re 

gulamentada pela FUNAI • 

09 - À Coordenadoria de Índios Isolados, caberá provo 

ver a normat~zação, e detalhamento da presente POK 

ta ria. 

Esta Portaria 

natura, revogadas as disposi - 

••• /mk SEr Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 
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Portaria do Presidente 
PP nQ 1047/88 

BrasÍlia, 29 de agosto de 1988 

Ili 
1 

! l, 
• 

f! 

O Presidente da Funda~~º Nacional do 
índio - FUNAI. no uso das atribuições. em con~o~m,dade com o 
Cap(tulo IV. Art.42. Item I. do Regimento Interno. e 

Considerando a necessidade de 
competência e atribui~âo do Sisteaa de Prote~ão 
Isolado con~orme estabelecido na Portaria nQ 1901. 
Julho de 1987. 

detalhar 
ao fndio 
de 0ó de 

RESOLVE: 

I. Aprovar as Normas do Sistema de 
Proteção do índio Isolado'< S PI I >. em anexo. 

II. Determinar às Unidades 
descentralizadas desta Funda~io o ~iel cumprimento das Normas 
nra aprovadas. 

data 
de. sua assinatura, 

S[P Quadra 702 Sul 
Edifício L<'X, J!' andar 
crr 70. JJO Brdsiha o.r. 
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25 

LOCALIZAC~O 

Sabe-se que. em diversos Estados da Federa~ão. 
existem grupos indígenas isolados ou que mantém contatos 
esporádicos com as Trentes de expansão da sociedade nacional. 
contatos esses que são negativos para os Índios. As notícias 
sobre tais índios são veiculadas de Torma irregular. baseadas 
no conhecimento erup{rico. muitas vezes pouca conTi~veis. 
Projeta-se. tambim. a possibilidade de grupos sobre os quais 
n~nhuma notícia ocorre. di~icultando assim a montagem de um 
painel atualizado de suas localiza~ões e impossibilitando a 
implanta~ão de a~ões protetoras. Está claro que o primeiro 
passo a se dar no rumo da prote~ão desses grupos humanos é 
saber onde os mesmos habitam e quais os perigos que pesam 
sobre eles. Mister se Taz. então. iniciar um trabalho 
sistemático e· organizado de levantamento de dados conTiáveis. 

A Equipe de Localiza~ão de fndios Isolados ér de 
modo genérico. a primeira TOrma de atuação do Sistema de 
Prote~ão ao fndio Isolado. Ela dirime dúvidas sobre a 
existência desses grupos. localiza-os geograTicamente. estuda 
a situaçio de compressão'territorial a que estão submetidos7 
analisa a questão TUndiária e inTorma sobre os perigos a que 
possam estar expostos. Fornece os dados que irão comporr em 
carta geográTiCar a existência e distribuição de índios 
isolados em territ6rio nacional. Do seu levantamento de 
campo7 criterioso e preciso. depende a escolha e implantação 
dos Subsistemas de Vigil~ncia ou de Contato que dão 
continuidade aos trabalhos de Localização. É importante 
observar quer embora não se destine a manter contatar sua 
atuaç~o nas proximidades e int~rior da irea habitada por 
Índios isolados~ pode conduzir a essa eventualidade. Disso 
resulta que a Equipe de Localizaç~oF deva ser composta por 
elementos experientes e esteja preparada para essa 
circunstância. ! '. \, 
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VIGILANCIA 

Outro aspecto preocupante é de desenvolver uma 
proteção aos grupos indígenas isolados quandor por algum 
motivo Tor considerada ínconvEniente o seu contato. Para 
esses casos, através da atuaç~o do Subsistema de VigilAncia 
adotaremos as medidas de proteção Tísica e territorial, sem a 
~atalidade do contator até que novos Tatos aconselhem outra 
atitude. 

Essa Torma de atuaçio propicia tamb~m um certo 
grau de opçãor na medida em que OTerece ao índio mais tempo 
para decidir sobre a conveniência do seu relacionamento 
conosco. i importante salientar que tal política somente 
obterá êxito se os índios isolados nâo Torem Terçados ao 
contato, e que seu habitat seja resp~itado e Ti~ue a salvo de 
depredações. É precisamente isto que visa o Subsistema de 
Vigilincia. Vale, também, observar que esta política ter~ 
maiores chances de Tuncionar Para os grupos isolados que 
estão numa situação em que os riscos para sua sobrevivênciaF 
e os perigos do avanço da sociedade nacional possam ser 
detidos ou contornados. Outro aspecto de peso é o estado de 
preservação do meio ambienter que nâo esteja degradado ao 
ponto de se tornar perigciso ou insu~iciente para a manuten~~o 
da vida. Existem grupos isolados submetidos a tão grande 
pressão territorial ou em região de intensa degrada~ão 
ecol~gica que o contato se impie como dnica alternativa 
viável. 

O Subsistema de Vigilincia inclui Postos de 
Vigilincia e Equipes Móveis, e~tabelecidos em Pontos 
estratégicos de acesso ao interior da área indígena, próximos 
banstante para desenvolvErem uma ação ~iscalizadora e 
a~astados ao miximo poss{velr di~icultando o contatar 
devendor pois, ser objeto de acurada escolha os locais onde 
serão construídos os Postos de Vigilância e as regiões de 
deslocamento das Equipes Móveis. 

Conv~m repetir que. da mesma ~arma que o 
Subsistema de Localização, o de Vigilância não se destina a 
manter contato cpm os índios iso1ados. embora este possa 
ocorrer, independente da vontade da Equipe de Vigilânciar por 
iniciativa do próprio Índio. 

Ili 
Ili 
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CONTATO 

A sociedade nacional avança com rapidez na 
ocupa~ão da Amazônia brasileirar reduto Tinal de vários 
grupos indígenas que se mantiveram isolados. mantendo até 
hojer apesar de perdas e ·modiTicações soFridasr as 
características básicas de sua cultura e tecnologia. As 
consequências dessa ocupação. de imediator é a redu~ão do seu 
espaço Tísico. normalmente amplo bastante. para poder conter 
as atividades básicas de suas economias primárias. Outro 
aspecto amea~ador decorrente. é a devastaçio do meio ambiente 
que na sua amplitude destruidora. somada à compressâo 
territorial. altera ou destrói hábitos e técnicas 
desenvolvidas pela experiência milenar dessas culturas e 
deteriora os padrões da sua subsistência. Disso resulta 
vários grupos indígenas estarem hoje submetidos ~ tantas 
pressôes e perigos. que suas vidas de isoladosF teoricamente 
melhor e mais saudável que os grupos Já contactados. 
transTormou-se ~m TUgas constantes das estradasF 
hidroelétricas. Tazendas e garrmpos. Se nada Tor Teitor esses 
grupos ~atalmente desaparecerâo. 

Por outro lador sabemos que o preço do contator 
tem sido muito alto para os rndiosr depopulando-os 
drasticamente pela incidência de moléstias contagiosas. pelo 
rompimenteo ou destruição do seu universo míticor 
mantenedor da Torça e coesão do seu corpo social. É nessas 
situaçies que o contato se impie. 

Se no presente buscamos justiTicar o contato como 
uma interven~ão em certos casos necessáriar para o TUturo. 
ultrapassada a Tase de pioneiris~o da Frente de Contator ele 
somente se justiTicará na medida em que estabelecermos uma 
política assistencialr atuante na deTesa da saúde e da terra; 
na reorganizaçao da economia e na asssitência do processo de 
acultura~ãor capaz de protegê-los e orientá-los pelos 
di~Íceis caminhos da civiliza~io. 

S[P Quadra 702 ',ui 
[difírio 1 (•1,;. 1!' andar 
C[P 70.J 10 llra~ili.i u.r. 

27 

i. 

1. 
li 
I' 11 
:1 
il 
1: 
i 

l! . 
j 

i 
1 
1 

" i 

' • J 
t .•. 

l~ •...• - 



-· --·------··~-· 

• • 

~,. 
~': 

FUNAI 
Fundaç.\o N.i, tOOJI do lnd,o 
MINISTERIO DO INTERIOR 28 

SAl1DE 

Entre os Tatores que mais contribuem para a 
depopulação do índio em seus primeiros contatosr estão as 
doenças inTecto-contagiosasr cujo alto Índice de mortalidade 
reduziur quando não provocoú o desaparecimento de vários 
grupos indígenas. Griper sarampo. doenças venéreasr inTec~ões 
intestinais e OTtamológicasr estao entre os agentes de maior 
letalidade que no passado. e ainda no presenter continuam a 
devastar o índio. O caráter benigno ou corriqueiro que essas 
doen~as possam ter para nós. não deve conduzir-nos a 
desprezar ou relaxar as medidas e cuidados de caráter 
preventivo e curativo que necessariamente devemos adotar. 

A prote~ão e atendimento à saúde de grupos 
indígenas recém-contactados. reveste~se de obstáculos que vão 
desde o Tato acontecer em regiões distantes na selva. em sua 
maioria de dif'ícq a c e-s s o , sem inf'ra-estrutura m í n i ma , até 
dif'iculdades linguísticas e de relacionaruentor que os leva a 
não submeterem-se ao nosso tratamentor indo para o interior 
da selva em busca de sua medicinar ou simplesmente fugindor 
na tentativa de escapar ao mal desconhecido. O quadro é 
agravado pela impossibil,idade da manuten~~o alimentar que os 
depaupera. facilitando ainda mais o desenvolvimento da 
doen~a. Contudor a experiência nos ensina quer o alto índice 
de mortalidade est, diretamente relacionado com a 
inexistência de cuidados e práticas que adotados a tempo e a 
hora. poderiam deterr diminuir ou evitar os altos Índices de 
mortalidade. 

l 

.1 
! 

' ·l 

Estar consciente dos perigos das doen~as; 
estabelecer antecipadamente um.plano de saúde. criar infra 
estrutura mínima de atendimento; enviar com presteza e 
rapidez os recursos humanos e materiaisr e auxiliá-los na 
alimenta~ão~ são partes indispensáveis quando acometidos de 
doenças e surtos. 

Dentro desse contextor não só o Sistema de Prote~ão 
ao índio Isolador mas as Unidades Regionais <Superintendincia 
e Adm i n i st ra~âo Regional> F cumpre·m papel i mport ante no 
sentido de que todo o suporte logísticor repasse Tinanceiror 
envio de proTissionais de saúde. são dependentes de 
providência por parte das Unidades Regionais envolvidas. 
Portantor na ocorrência de atendimento médico de rotina ou 
emergencialr uma grande parcela de resposabílidade cabe às 
Unidades Regionais cuja razão de ser~ o apoio que devem 
prestarr no devido tempo. às Unidades de Campo. 
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A incorporaçio ao processo produtivo de vastas 
porções do território nacional? notadamente na Amazônia 
brasileiraF vem acarretando ao longo das dltimas duas 
décadas. substanciais transTorma~ões no meio ambiente. 
HidroelétricasF estradasF garimpes e colonizaçãoF figuram 
entre os principais agentes agressores da natureza. Dentro 
desse contexto tranformador que altera profundamente as 
condições ambientaisF está inserido o universo indígenaF 
avesso à rapidez de mudanças abruptas. Atitudes tão opostas 
no trato e na utilizaç~o do meio ambienteF geram conflitos e 
choques de interessesF nem sempre simples de solucionar. 

Disseminada na natureza agreste encontra-se a 
cultura indígena. Nela·estão contidas os elementos essenciais 
da sua subsistincia e os que integram o seu corpo de valores. 
Os animaisF as plahtas·e os rios tim ~unç8es maiores e mais 
complexas que a de simplesmente Tornecer-lhes os meios de 
sobrevivincia. Eles compiem o seu mundo mítico e embasam os 
valores sobre os quais assentam a sua estrutura social. Nesse 
universo mjgicor i tudo de tal ~arma interligador que as 
altera~ões de ordem ecológica com suas repercursões imediatas 
de espaço ·e alimentoF agem tamb~mr de ~orma invisívelr na 
desintegração dos demais aspectos sociais e políticos da vida 
tribal. 

Embora essencial para o Índior o meio ambiente não 
~oi objeto de maiores cuidados por parte da FUNAIF que 
somente agora estabeleceu um seto~ destinado ao estudo e 
deTesa ambiental Alertar sobre- os perigos da degradação 
ambientalr desenvolver uma mentalidade preservacionista no 
meio de sertanistasp técnicos indigenistas e seus auxiliares 
s~o os primeiros passos para que sejam e~icazes as normas e 
cuidados que o setor responsável estabelecerá no devido 
tempo. 
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O presente trabalho é fruto de um primeira pesquisa da Coordenadoria 

de Índios Isolados, com o objetivo de ordenar, catalogar e localizar geograficamen- . 
te os grup::)S indÍgeras isolados existentes em território brasileiro, cujas info:rna 

ÇÕes encontravam-se disseminadas entre Sertanistas, AntropÓlogos, Técnicos Indige - 

nistas, índios e Regionais. 

.são dezenas de pequenos agrupamentos espall iados por regiões 
alcançadas pelas :frentes de exp:msão da sociedade nacional, ameaçados em sua 

, 
recem 

inte 

,, gridade física, cultural e muitas vezes forçados a um intenso norrendisrro na luta ~ 

J.a sobrevivência. 

A.s infonnações aqui contidas foram-levantadas basicamente a partir 

de documentos administrativos e consultas a técnicos das 2ª, 4ª, 5ª e 6ª Su.perin 

tendências Executivas Regionais/FONAI e plotadas em cal."ta geográfica da Amazonia Ie 

gal - Projeto RADAM/BRASIL, escala 1:2.500.000, onde cada ponto assinalado corre_s 

ponde a urna área de poss.íve'l habitat ou zona de perambulação de pelo menos um 9'r:!:! 

p:> isolado. 

As peculiaridades de cada região e a nobilidade dos grupos isolados 

sao fatores que dificultam, sobrerreneira, a tarefa de localização, algumas vezes 

JX)ssibilitando a ocorrência de equÍvocos, os quais deverão ser retificados com o 

desenrolar dos traba.lhos do Sistema de Proteção ao L,dio Isolado. 

't 
' :· 

Finalmente algumas observações se fazem necessárias: 

1. As áreas assinaladas na Carta da Anazonia legal foram transfe 

ridas pa.ra outra Carta ilustrativa, cujas proporções pennitem um melhor manuseio. 
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2. As coordenadas aproximadas, no quadro em anexo, referem-se ao 

p::>nto no centro da área plotada, devendo ser utilizada apenas no sentido de locali 

zar este ponto em Carta Geográfica. 

l 

r 
'1 
1 

3. Este trabalho não deverá ser utilizado, corro fonte definitiva,~ 

ra certificar a não existên~ia de grup:>s indígenas isolados em áreas que nao fiçm 

rem no masrro , 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS 1S0LAD0S-CIX 

LOCALIZACÁO . MUNICÍPIO UF 
COORDENADAS - ~ AOMlfl:ISTRt.ÇAO 

REGIONAL 
- GRUPO SUER 

APROXIMADAS 

01 Entre a~ cabeceiras do Rio Tal:::oca 

e Rio Cmerê. 

02 Interior da Reserva BiolÓgica do 

Guap::>ré 

03 Entre os Rios Mequéns e Colorado, 

limite Sudeste da Reserva BiolÓgica 

1 1 do Guap::>ré - Baía Rica. 

04 Médio Rio são Miguel,.a Noroeste 

da A.I. Rio Branco. 

Colorado do Oeste RO 61º1o•w 

12º4o•s 

- Nambikwara 

05 Cabeceiras aos Rios Muqui e Urupá, 

extremo leste do Parque Nacional de 

Pacaás Novas. 

Costa Marques RO 

Vilhena 

- Possivelmente 

Sirionó 

Pimenta Bueno 

06 Cabeceiras do Rio Forrroso, Leste de 

A.I. Igarapé Lage e Sul da A.I. I(8 

ripuna. 

Costa l"Tarques RO 62°07'W 

12°45'S 
Pimenta.Bueno 

Costa r,'!arques RO 62°501,W 

· 11ºss1s 
Pimenta Bueno 

Ji-Paraná e Presiden 

te tvledici 

RO 62°40'W 

nº2o•s 
Casa do Índio 

Ji-Paraná · 

Porto Velho RO 
1 

64°35'W 

1óº2s·s 
- Karipuna Guajará-Mirim 
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COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS-CII: 

COORDENADAS 

APROXIMADAS 

1 

i 
\ 
\ - '. ADt'-'INISTR.C.ÇAO 

. 1 REGlON~I.. 
J 
i 

Casa do Índio 

Jí-Paranã. 

Posto Avançado 

· JUÍna 
i 

, 1 
Tangara. da Serra 1 . 

LOCALIZACÁO , MUNICÍPIO UF 

07 

08 

Entre. 'os Igarapé do Veado e Igarapé 
Rosas, ambos afluentes da rrargem 

direita do Rio Madeirinha. 

PrÓxirro a margem esquerda do Rio 

Juruena, no interior da AI.Escondido 

09 ' cabeceiras dos formadores do· Rio 

Aripuanã MT 

- GRUPO SUER 

r NS?. 

DE 
:)RDEM 

• I 
Apiacas 

10 Cabeceiras Igarapé Duelo afluente 

margem esquerda Rio Roosevelth 

Aripuanã MT 58°35'W 

09°37'S 

- Erikpatasa 

Alta Floresta 

Aripuanã 

11 ~~o Rio Maici, próximo a Rodovia I Maici 

Transamazônica 

12 Trecho médio superior do Rio Arraias , - 

MT s1º1s•w 
1oºs2•s 

2~. 

afluente: da margem direita do Rio 

MT Cacoal 

Manissuá-Missú, no Parque Indígena 

do xíngu. 

·62º1s•w 
01º2o•s 

- Mura-Pirahã Porto Velho 

11º2s•w 
s3ºs2•s 

PQXIN 
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COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS -CI.J: 

r N~ - '"'\ •. , COORDENI\OAS AOMINISTRAÇAO DE LOCALIZA9AO MUN!CIPIO UF - GRUPO SUER 
?RDEN: APROXIMA DAS REG l O r'JAL 

13 cabeceiras do Rio Tenente Marques, JuÍna/Vilhena MT 6Ó0vr , - Nambikwara 2ª Vilhena 1 
Sul do Parque InàÍgena do Aripuanã. 12°s - 

1 
. - 
. 

14 Éntre? Igarapé do Anil e o Rio são Alta Floresta MT osº22•s - Apiaká 2~ Posto Avançado 
1 

Tomé, afluente da margem direita do . seºw Juina . 
Rio Juruena. . 

1 

59°w 15 Margem direita do Igarapé Pac~tinga, Aripuanã MT - 2~· Posto A~çadó j 
afluente da margem direita do Rio 09º1s•s Juina ! 
Aripuanã na Serra do Pacutinga. 

16 cachoeira Paulo Saldanha, ao Norte Costa Marques RO 62°35'W - 25! Pimenta Bueno 
11ºs2•s ' da AI. Rio Branco, próximo á Serra 

dos Pareeis .• 

17 Entre as çabeceiras do Igarapé Azul Costa Marques e Gua RO 64°221w - .2ª Guajará-Mirim 
Rio Sotério e médio Rio Cautário, jara-Mirim. 11ºso•s . 
PrÓxirro a AI. Guaporé 

' 1 i 
18. As margens do Igarapé 3fluente da : Porto Velho RO 62ºs2•w - 2s! Porto Velho . 

o'gºs margem esquerda do Rio Preto, ao , 

Norte da Mineração Jacundá. f . 
i 1 

• 1 . 
\ . .' 
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COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS- C'.II: 

/' N2. 

DE I LOCAL.IZAç:Áo 
::iRD:'.M 

COORDENADAS 
UF 1 1 - GRUPO 

APROXIMA DAS 

MT 1 59º4s•w 
1 

- 
10º1s•s 

SUER 
AOMINISTRAÇAO 

REGIONAL. 
MUNICÍPIO 

19 1 Médio ·Rio Branco, ao Norte da AI. 

Arip..ranã. 

Aripuanã Posto Avançado 

JuÍna -. 

20 Sul do Parque Indígena do XingÚ PQXIN MT - Yawalapiti· 

21 Rendenção Ent]:"e as localidades de Boa Sorte, 

Bom Jesus e Floresta 
Red~nção , 

- Kaya:i;::::o· PA 

22 - Guajá · ' 4!! 

1 
SPAG 

1 

1 1 
. 
' 1 

- Guajá 4~ SPAG ! 

Rio lajeado, na Serra da Cinza, ao 

Norte da cidade de Porto Franco. 

Porto Franco MA 

23 Próximo a margem esquerda do Rio 

Buri ticup.Í no limite N'.)rte da AI.· 

Arariooia. 

Amarante · 46°28'W 

04º45•5 

24 1 cabeceiras ào Igarapé Panema, afluen. Carutapera ['IIA 46°431W - Guajá 4!i! SPAG ! 
te da nargem direita do Rio Gurupi, o4°s i 

! 
l 

ao Norte da Serra do Tiracç3.mbÚ, ,. 
1! ,. 
' 25 

1 
cabeceiras do ~garapé Juriti, afluen. Carutapera ~A 46°29•w - Guajá 4lil . SPAG 1 

1 . 
1 

te da margem direita do Rio carú. 03º48'S ~ 

1 

·~L.I ~ '-=·',: :.:e: #itiw-- J = .. ; ~ . 
)I ,.1 \._ . ' -~l .FIC W .-Í g_ç_g L - ----- . - - ... -· --- 



tl.JrllSTERIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS-CU 

\ 
1 

/' N!2. 

OE 
:)ROEM 

LOCALIZAyÁO MUNICÍPIO UF 
COORDENADAS 

APROXIMADAS 

. ~ 
AOMINISTRAÇAO 

R!::GIONAt.. 
- GRUPO SUER 

26 Igarapé Água Branca, próximo à mar 
gem direita do Rio Pindaré, limite 

SUl da AI. Carú. 

Carutapera MA 46°1S'W 

o3°ss•s 
- Guajá SPAG 

27 Ca"beceiras do Riq Tapirapé, afluen 

te da ma.rgem esquerda ::'lo Rio . It-ª. 

cai\IDaS 

Senador José Porfírio I PA 

Portel PA 

-. 

28 Entre o baixo Rio Aratú e o Rio 

Uriuaná. 

Ttaituba PA 

soºs1'w 
os03s's 

Marabá 

29 Alto Rio Cururu, ao Sul da Reserva 

Florestal Mundurucania, na Chapada 

do cachi.mb:). 

Altamira PA 

so03s'w 
,03°35' s 

- Parakanã/Kararahô Altamira 

30 Entre fonnadores àa margem direita 

do Rio Curuá 

Altamira PA 

56°54'W 

osºn -s 
- Munduruku Itaituba 

31 Entre o alto Igarapé Chico Domingos 

e o Rio Iriri 

7\lt.amira PA 

, 
- Kayapo Altamiria 

32 Médio Rio Curuá do Sul, afluente .,:=i 

rrargern direita do Rio Curuá-una. 

54º10'W 

05º25's 

, 
- Kayapo . Altâmira 

S3°30'W 

o:Pos•s 
Altamira 



MltllSTÉRlO CO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍND10 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS-C:I:[ 

r N!G 
• COORDENADAS AOMINISTRAÇÁO ~ 

DE 1 LOCALIZA9ÁO MUNICIPIO UF - GRUPO SUER 
:JRDEM APROXIMA DAS REGJONAL 

33 1 Entre·Igarapé Água Frin e Rio Paru Nhamundá PA s6°1s•w - Faskyana,Koroyana. 4ª Macapá 
do Oeste ou Erer>ecuru. oo03o's - . 

ss04s'w - 34 1 Entre o Igarapé Urucuria~a e o Rio Oriximiná/óbidos PA Urukuriano 4ª Maca pá 
Paru do Oeste, próximo ao .Lirni, te . ooºJo'N 
sul do Parque Indígena Tumucumaque. 

. 

35 1 Alto Rio Marapi, prÓxirro ao limite Orixirniná/óbidos PA s6°1o•w - 4ª·· Macapá 
Oeste do Parque Indígena do Tumucg 01°30'N 
rraque. 

36 1 Cabeceira do Rio Mapuera ou Urucu são João da Baliza PA sa01o•w 
1 

Mawayana, Akryana, 1 4ª 1 - . 
riana. OlºlO'N Waiwai (sem contato), 

1 1 
Karafawyana, Farikotc 

37 1 Entre os Rios Cachorro e Cachorrinho! são João da Baliza 1 PA 1 57°'39 'W Faxuyana, Katuena, 1 . 5.ª 1 Parintins 
oo03o's 

. 
Tykyana, fvlayfutixana 

Txakunta, Tuyana. 

Altas Nascentes do Baracuxi 5,8º4S'W 

oo04S'N 
PA Karafawyana_. Sf.l Parintins 

~~~~ 1· 

-~I' . .. •- ª·-·- - - ' --~-~~--~: .• ...'. .,• ... -_-.. .'~", ~- •. _"':' ... _"c=J.=--'-! _ l _ _.41_= a L_ o_,_) • ·~-· - ---- - ·- ~-- ' - ,J L -- .. - _, 



MlrHSTERlO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS- CI:I. 

/' rJ2. 

D E I LOCALIZA CÃO . 
'.)RDEM 

• MUNICIPIO UF 
COORDENADAS 

APROXIMA DAS 
• GRUPO I SUER 

""' 
ADMINISTR~ÇAO 

RZGlONAL 

39 1 Confluência do Rio Jatap.izinho, 

a fluente da marqem esquerda do 

Jatap.1 e Igarapé Girão. 

40 Entre as cabeceiras do Rio Urubaxi 

e Igarapé Buafanã. 

41 No médio Rio Ineuixi, abaixo do 

Igarapé Natal. 

42 Entre as cabeceiras do Rio CUricu-ª 

ri e Igarapé Turi, na Serra da 

Traíra. Na Bacia do Tiquié nos Iga 

rapés Sarna.uma, Jacumá e Irá. Trg 

cho superior do Rio Içana. 

Área compreendida entre a confluên 

eia dos Rios Itui e ItaquaÍ, no Va 

le do Javari. 

43 

. .. 
44 Entre o médio Rio Quixito e os fonna 

dores do Igarapé Boa Vista, no Vale 

Java ri 
• 
1 

são João da Baliza 

Ilha Grande/Barcelos J Arvt 

Barcelos 

são Gabriel da Ca 

choeira 

Atalaia do Norte 

Atalaia.do Norte 

RR 59°i.s•w 
oo040'N 

- Kowyana, :Turuwyana 1 5{;! 

Xereu. 

- Maku 

- Korul::,o· . / Sª 

(área interditada) 

- Área Intérdi tada 

~ 
5 

Boa Vista 

PIN Barcelos 

5s1 ..1 PIN Barcelos 

s~ 

são Gabriel da 
Cachoeira 

Atalaia ao Norte 

Atalaia do Norte 

~ . • J ! ~ 
~. .....__. .. ·- . . ·. , .. , .. -- _ -- ~ ".,::~ ~ ,:.~~ ------~=,c·c~-- ,~-- ··=' e __ e.:..::.'.:-~~--~:!·-~'.:'.!._)~~~ . ..;,*'+·!"~\\?,.._! __ ._;·,-~:.".: . - -- .. ,.,., ti li ·- s ·=- ex, - .z: rm -- - a ,j•-- 

66°1s•w 
01º1s•s 

AM - 69°08'W 
00º3s•s 

.;. 69°301W 
00°15 'N 

-69°221w 
01°37'N 

AM 7Q01s•w 
04°50'S 

70º40'W 

04°SO'S 



~~; Mlr!ISTÉ~tO DO INTERIOR 
1 

] [· FUNDAÇAO NACIONAL 00 INOIO 
~ , 
Fl_t:,.;,.\f , COORDENADORIA DE lNDIOS ISOLAOOS-CIX -- ---~ 

•(t,·fi~·, 

' \ 
! 
1 
l' 

/' N2. 

OE 
:lRDEM 

LOCALIZACÁO • MUNICÍPIO UF 
COORDENADAS 

APROXIMA DAS 
GRuPO SUER 

~ ~ 
AOMINI SíRAÇAO 

REGIONAL. 

45 Entre·as nascentes dos Rios Negro 

e Beija-Flor, no Vale do Javari. 

Atalaia do Norte 

São Paulo de Olivença 

Benjamim Constant/São 

Paulo de Olivença 

Atalaia do Norte 

Atalaia do Norte 

Atalaia do Norte 

AM 71°401w 
os04s1s 

70º1s•w 

06°s 

70º1s1w 

06°251S 

72º15'W 
o'sºog•s 

- Mayoruna 

Atalaia do Norte 

-. 

5!:! Atalaia do Norte 46 No alto Rio Jandiatuba, a Oeste da 

AI. Alto Jutaí, no Vale do Javari. 

- Área Interditada 

- Área Interditada 

AM - Área Interditada 
. 

Atalaia do Norte 

5!:! Atalaia do Norte 

47 Entre as nascentes do Jutaí e o Rio 

Jutaizinho, no Vale do Javari.: 

AM 

AM 73°221w 
06°48'S 

- Mayoruna Atalaia do Norte 

5!:! Atalàia do Norte 

48 Entre as nascentes do Igarapé Sant-ª 

na, afluente-da margem direita do 

70°54'W 

06°11 -s 
- Área Interditada 

1 

• r, \.. · 1 •' . . ... '-····· · · . · · • · · · ·,. · ·'" ·õ..:.,.· ... esé'C'. ••• • ·• · -- · · · · · · ·• ,tr 1 

Rio Javari, e Igarapé Flexeira, 

afluente da margem esquerda do 

cu.ruça. 

Rio 

49 Cabeceir~s do Rio Batã, afluente da 

margem esquerda do Río Jaquirana, 

no Vale do Javari. 

50 Entre o ~1édio Rio Branco e Alto Rio 

ItaquaÍ, no Vale do Javari. 
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Mlr:ISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS - CI:t 

LOCALIZA CÃO , MUNICÍPIO 
COORDENADAS 

APROXIMADAS 

ADMINISTRAÇÃO " 

REGIONAL 
UF · GRUPO SUER 

51 No médio Rio Pardo, afluente da mar 

gem esquerda do CUruçá, no Vale do 

Java ri. 

Atalaia do Norte 72°35'W 

os047'S 
Atalaia do Norte - Área Interditada 

Foz do Jordão 12º02•w 

09q50'S 
Sª Rio Branco 52 Entre as cabeceiras do Rio 

e Rio Tarauecá , 
Envira AC 

Foz do Jordão Rio Branco 53 Entre a confluência do Rio Envira 

e Igarapé Riozinho. 

AC 

Foz do-Jordão Sª Rio Branco 54 Entre as nascentes do.Igarapé Bora AC 

Assis Brp.sil 70°30'W 

1d'451S 

Rio Branco 

çu, Igarapé Paraná e ~éaio Rio 

Envira na AI. Rio Envira. 

55 Cabeceiras do Rio Iaco na AI Mamoa AC 

Novo Aripuanã 60°121w 
07°14'S 

s~ PIN Humaitá 

date, próximo a fronteira com 

Peru. 

o 

AM 56 No Médio Rio Branco, afluente da 

margem esquerda do Rio Jurna, ao 

Norte da Rodovia Transamazônica. 



••• 
MlrllSTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLAOOS-CI:t 

r 

\ 
i 
/ 
! 
l 
1 
1 
1 
\ 
\ 

I' N2 

DE 
~RD!::M 

LOCALIZACÁO • MUNICÍPIO 
COORDENADAS 

UF 1 1 - GRUPO 
APROXIMADAS 

AM 1 61°16'W 1 - 
osº1s•s 

1 
AM 1 59º12•w 

os0i7's 
PIN Humaitá 

SUER 
- ADMINISTRACAO 

REGIONAL 

57 Nas cabeceiras-do Rio Machadinho, 

afluente da margem esquerda do Rio 

Roosevelt,na Serra âo Machado. 

Novo Aripuanã s~ 
/ 

PIN Hurna.itã 

58 Nas nascentes do Rio Maraéanã, aflu 

ente da rra.rgem direita do Aripuanã, 

na Serra do Sucunduri. 

-. 

Novo Aripúanã 

Iábrea 66°45'W 

0~º1s•s 
s~ PIN lábrea 59 Entre as cabeceiras do Rio Tumiã, 

Rio Seruini e Sepatini, afluente 

da rrargem esquerda do Rio Purus. 

AM 

Tapauá 65°45'W 

06°45'S 
- Marimã 

' 
Se! · I PTix Lábrea 60 Entre as cabeceiras do Rio Piranha 

e Rio Riozinho, afluentes da rna.I, 

gem direita do Rio Cuniuá. 

AM 

Iábrea s~ PIN I.á9rea 61 Entre o Médio Rio Paciá e Rio Mari, 

afluentes da rrargem direita do Rio 

Purus. 

AM - Juma 

,r;" 1 1 . 1 
j ,.~ ' •.. +->M 12C V ·- • . --~ µ 1 J 1 1 1 -- ---·--- .. ----;-;:-::----:--·- -~ ·:- . ··- ------~ •• ;.._:....=..:..:.:.:=-:-.=-=-- .... ~-- - 1""' 



Mlr:ISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS 1501..ADOS -CIJ: 

r PJ!Z. 

DE 
:JRDEM 

L.OCALIZACÁO . MUNICÍPIO 
COORDENADAS "\ 

AOMINISTRAÇAO 
UF 1 - GRUPO SUER 

APROXIMADAS R~GIONA:.. 

Ar,,'! 1 64°15'W - 5si PIN lábrea 

os0201s 
1 1 1 

62 Entre as cabeceiras do Rio Inacorá 

e Médio Rio Mucuim, afluentes da 

ma.rgern direita do Rio Purus. 

Canutama 

63 1 Entre as cabeceiras do Rio Jatuara Novo Aripuanã AM 60°411w 1 - 1 s~ 1 PIN Humaitá 

na e Igarapé Água Verde, afluentes 07°46'S 

1 1 da ma.rgern direi ta do Rio Aripuanã. .. 
64 1 Na cabeceira do Igarapé Bararati, 

1 

Nàvo Aripuanã 

1 

AM 

1 

ss04s1w - 5ª 1 PIN Humaitá 

afluente da ma.rgem esquerda do Rio 08°401S 

Juruena. Entre as Serras dos Sucun 

duri e Ararati 

65 1 Cabeceiras do Rio Parauari, afluen Manués AM ssº101w 1 - 1 50 1 PIN Humaitá 

te da margein;esquerda do Rio Maués. os045'S 

66 1 No Alto Rio Tocantins, nos Rios Pre Minaçu GO 4Jº1o•w 
1 

Avá-Canoeiro 
1 6ª 

1 
Gurupi 

to, Bagagem, Tocantizinho e Paranã, 13°45'5 - 

Na Serra da Mesa. . 
1 .1 1 

1 · í . 
1 1 
f 
1 . 1 1 1 1 1 1 . ~l 

1 J. - ·-- --··---·- -'· . - L -·-··-'--- 1 'l . .. , ... . - ·- . . - - -- ... . .. - -- ... - .•... ----·-··- "-LO ' ••••• - ••••• &- .. -·----- ---· 



Mir;ISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOL.AOOS- CU: 

r N.2. 
DE 

'.)R:)EM 
LOCALIZACÁO • - GRUPO SUER 

' MUNICIPIO UF 
COORDENADAS 

APROXIMADAS REGIONAL 

67 Avá-Canoeiro Rio Jaburu, afluente da margem .:-e.§. 1 Pium 

querda do Braço Menor do Araguaia ou 

Javaés, na Mata do Mamão, Ilha 
do Bananal. 

68 Proxírro ao Rio ô.lriaú, ao Sul da 

AI. Wainüri Atroari 

69 Cabeceiras dos Rios AlalaÚ e Bran. 

quinho, ao Norte da AI. Waimiri 

Atroari. 

70 Entre os rios formadores do Rio Ipi 

tinga, na AI. Paru d'Este. 

71 Médio Rio Candeia, no Sul da AI. 

Karitianà 

72 Vale do Rio Cabixi-Piolho afluente 

da nàrgem direi ta do Rio Guaporé. 

' .. ---.:_.:......:;:, _.._,. _, __ •... -- ..•..•.. -. ·- ·-··-···~'--·' ..•. 

Novq Airão 

AM 

Almeirim 

Porto Velho 

GO são Félix do 
Araguaia .. 

· Parintins· 

60ºlO'W 

.ooºos•s 
5ti Parintins 

PA 54°051W 

001S011N 

, 
Macapa 

RO 63º52'W 

09º3o•s 
Porto/Velho- - Karitiàna/Ariken 

60°181W 

13°30'S 

.- · Vilhena 

- __ ..,_._ .• __ ..._ --- . -----· ~ -- -- - ... ---- --- 
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Mlr!ISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

COORDENADORIA DE ÍNDIOS ISOLADOS- CI:I 

~. 
n 

r NQ. AOMIN!STRAÇÂO "" • COORDENADAS 
DE LOCALlZACÁO MUNICIPIO UF - GRUPO SUER ' APROXI MAOAS REGIONAL ~ROE'.'! 

73 Rio Liberdade afluente do trecho mé - PA 52°16'W Kayap5 6ii! 

dio cà JTBI9=Yll direi ta do Rio Xingú. 09°40'S . . ', . 
53º1s•w 74 cabeceira do Igarapé_Mossoró, afluen Altamira PA 4c Altamira 

. - 
te da margem direita do R~o Iriri, . ·04º37' S 

limite sudoeste da Reserva Indígena . 
Kararaô. 

i ' 

75 cabeceiras dos Rios Amapari e Anakui Maca pá AP s2º3o•w - 4~ •· Maca pá ' . 
Ol030'N 

76 Área Indígena Trincheira (Reivindic2 Altarnira PA s1º3o•w - 4!:! Altamira 
da). o4°1o•s . 

. 
77 Área Indígena do PI Kubenkokre- - PA 53º3o•w 4ª Altamira 

formadores do Alto Rio Iriri. osº4s•s 

. 

l . . . . . 
1 
' 1 . - 1 - 

1 \...., . ' 
.- •••• 1- •••• 4b=-4 ••••• zq •• , •••• , ••••• ,11 • ..•.. ..,.,..._,.,,_,, ..1 

- _,, __ - ---·---~ •....•. ___ ,.,,. ____ - --- - ~-t::TJ, •• ~--<.,_,;;,.,_._ •• • ..••• ____ , ___ .,. .•• ._ ••• , - ---------- 
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FUNAI 

Pundnção N;u:ion:il do Índio 
MINISTERIO 00 INTERIOR 

01. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

ITEM 

01 

64/65 

66/67 

43/51 

36/37/38/39 

43/44/45/46/36/37/38/39 

34/36/37 

27 

01 a 09 - 13 a 19 - 71/72 

20 

23 a 26 

23 a 26 

35/39/41/43/54/56 a 58 

60/65 

11 

52/53/54/55 

61 

59 

-- 1 
/r 
:1 
:l 

~ 
i! 
1. it 
!: , 

ESPECIFICAÇÃO 

a) Processo 

FUNAI/BSB/4185/85 

FUNAI/BSB/3074/83 

FUNAI/BSB/0253/83 - Vol. I e II 
• FUNAI/BSB/1074/80 - Vol. I, II e III 

• FUNAI/BSB/1152/79 

• FUNAI/BSB/3115/77 

FUNAI/BSB/2989/80 

b) Comunicação Interna 

n2 664/4ª SUER/GAB, de 01.11.88 

• n2 001/SPI/2ª SUER, de 09.03.86 

• n2 800/GAB/FUNAI - Sede, de 18.11.87 

. n2 001/SPAG/4ª SUER, de 06.01.88 

• n2 005/SPAG/4g SUER, de 04.01.88 

n2 054/5ª SUER/GAB, de 05.02.88 

e) Memorando 

• n2 568/8ª DR/83 

n2 011/Ja-1, de 25/08/86 (anexo ao 

Processo FUNAI/5~ SUER/140/87 - fls. 023) 

. n2 020/DAI, de 12.01.84 

• n2 021/DAI, de 12.01.84 

SEI' (_>u:itlra ~o! Sul 
Edifício 1 ,., . \" :11ul.1r 

t:rP 711 .. Ho llr.i-íli.t D.F 
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~ 
FUNAI 

Fundaçâo N:1donal do Índio 
MJNISTÉRIO DO INTERIOR 

d) Radiograma 

n2 1287/8ª DR, de 11.10.84 

n2 0352/ADRE, de 18.12.87 

n2 006/ADRE, de 08.01.88 

e) Informação 

• n2 036/Sª SUER/DFU, de 30.11.87 

f) Telex 

• n2 643/ADR VLH/2ª SUER, 19.11.87 

• n2 003/2ª SUER/GAB, de 17.11.87 

• n2 322/22 SUER/SEC, de 09.04.87 
' 

. n2 021/PIN Rio Preto, de 27.03.87 

• n2 4984/4ª SUER, de 21.12.87 

n2 074/4ª SUER, de 11.01.87 

• n2 282/PRESI, de 09.07.87 

• n2 283/PRESr", de 09.07.87 

02 

21 

21 

60 

07 

19 

19 

19 

21 

21 

27 

27 

n2 084/4ª SUER, de 08.07.87 27 

• n2 643/ADR/VI.H - 2ª SUER de 19.11.87 10 

-~--, '•f.. 

g) Outros 

Proposta para fo11"nação de equipes do Sis 

terna de Proteção ao Índio Isolado na jQ 

risdição da Sª SUER. 

. Proposta para criação da Frente de Conta 

to ApiaKá/Kayabi - CII/FUNAI. 

• Quadro Dem:)strativo dos Grupos Isolados, 

na jurisdição da 4ª SUER. 

Relatório de Consulta Linguística à Fren 

te de Atração do Rio Tapirapé em 10/15 de 

outubro de 1987 - MPEG/FUNAI 

• Quadr? Demonstrativo da Situação Atual 
-"\, 

dos GRupos Arredios - PA/MA/AP - Sertanis 

tas/4a SUER, junho de 1987 
SEI' C..)11.tdr.1 ~o.! \111 

Fdifidu I n,. i" :111d.1r 
<"EI' 70 .. i.\ll llr:1,ília 1) 1 

;~ 1- 
.:l 
lf.i li 

• 

42/47/49/60/61/62/63 

09 

21 a ã:>/28/32/34/35 

27 

30/31/32 

' i 
ü 
Ji 
I! 
I• 

j! 

1 

! 
1 
1 
ii 
1: 
,1' 

1: 
li 
:r 
"' ·li 

·;,'J. 
',': 
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FUNAI 

Fundação N:tl'innal do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Relatório EtnolÓgico Sobre os Últirros 

dias àa Frente de Atração do Rio Tapi 

rapé (anexo a CI n2 664/4ªSUER, de 

06.11.87) 

Relatório sobre o Surgimento de fn 
dios Isolados no MtmicÍpio de !tupi 

raga - Estado do Pará, (Pasta susJ?E!n 

sa Rio cajazeiras - CII). 

• Carta s/nQ ~ - 09.11.83 (anexo ao 

Meno 568/8ª DR/83). 

• Trabalho referente a Índios Isolados 

no Médio Rio Negro-5ª SUER 

Departamento dos Índi0s Canísio Kay2hi Cawi 

tawi Kayabi e Cuiabano.Kaiabi; habi 

tantes do Parque Indígena do Xingu. 

• Relatório de Viagem a Área d:sÍndios 

Isolados, Pin Purué/ADR Macapá de 

02.05.88 - Coordenadoria de Índios 

Isolados/CII. 

• Dei::oimento, informação e presença 

constatada pelos Índios Apalai do 

PIN Pururé. 

• C.I. n2 003/GAB/SUGE, de 29.04.88 

• Infonnação dada pelos Índios Raoni e 

Megaron 

• Radiograrna n2 5448/ADRA, de 31.10.88 

. Carta s/n2 - Dominique T.Gallois/USP, 

de 11.06.89 - Dept2 de Antroi::ologia 

• C.I. n2 099/DFU/4ª SUER/90 de 07/03/90 

• C.I. n2 170/ADR Xingu de 16.05.90 
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