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FUNAI 

Furidaçlo Nacional do Índl o 
MINISTàlro DO 1/mãRIOR 

PRESJOÊNCIA 

CT. 003/PRESI/N º J G;).. /89 Brasília, ) 1- de maio de 1989 

Ilmos. Srs. 

Membros do GTI Decreto nº 94.945/87 

Ass.: Area Indígena IngarikÓ 

Localização: Município de Normandia, Estado 

de Roraima 

Ref.: Processo FUNAI/BSB/3233/77 

Na qualidade de Coordenador do GTI 945~5/67, 

criado atrav~s de seu Art. 3º, par~grafo lº, e de acordo com 

o que preceitua a legislação em vigor tenho a honra 

de submeter à apreciação de V. Sas. os dados refere~tes à decl~. 

ração de ocupação indígena para a Terra Indígena IngarikÓ, lcc~ 

lizada no município de Normandia, Estado de Roraima, proposta p~ 

la FUNAI para os Índios IngarikÓ,que a habitam tradicional e peL 

manenteme~te. 

I - Consenso Histórico 

Os IngarikÓ ou Patamona, ou ainda Aka~aia , 

pertencem à família Karib, habitando vasta região compreendida 

entre os rios Catingo e MaÚ, afluentes do rio Branco, sendc seu 

território tribal perte~cente à Guiana e ao Brasil. Podem ser 

classificados, pois, como Índios de região fronteiriça. 

De acordo com o mapa de Curt Nimuen~ej~. 

a grafia do nome que os identifica é InqalikÓ. Sua 

ção: KAPDN. 
autoden~ 
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Sont. 

Tem-se notícia desses Índios através de 

raras fontes, dada a dificuldade de acesso ao território por 

eles ocupado secularmente. Mas sabe-se que, por ocasião das gran 

des migrações Makuxi verificadas no espaço hoje conhecido como 

Roraima, em meados do século XVII, época da penetração portugu~ 

sano vale do rio Branco, os IngarikÓ constituíra~ como verdadeira ba=reira 

à penetração daqueles indígenas, sem abrir m~o de suas terras tradicionais. 

O vale do rio Branco, como é Óbvio, sofreu 

as mesmas etapas de conquista e de colonização portuguesa veri 

ficadas em outras partes da Amazônia: soldados, mission~~i~s,drQ 

guistas do ser~ão entraram em contato com os indÍgénas no longa 

do Branco e seus afluentes, levar.do àqueles primeiro~ habitantes 

as doenças, a esr:ravização via 11descimentos11 e 11amarra:;Ões11, a 

descar=cterização cultural. Muitos grupos tribais d~=~~areceram, 

corno~~ Parauiana. Outros se adaptaram ao modus vivE~~i que 

lhes foi imposto, como os Makuxi e Wapitxana. Finalmente houve 

aquelfrs que, por viverem em região mais dista~te da via princi 

pal, o rio Branco, conseguiram resguarda Vidas e cultura, manten 

do até hoje padrões ditos tribais, como os IngarikÓ. 

II - Ar~a Proposta Pela Funai 

Foi 
, 

so a partir do • I • inicio de 1977 que a 
FUNAI passou a se preocupar com a situação das terras indígenas 
que, após identificadas, receberam o nome de Área Indígena RapQ 
sa/Serra do Sol. 

A sete de março de 1977 o Delegado da 10~ 

DR, através do Ofício nº 078/77, transmitia a Brasília o 

tado de reunião de 11Tuxauas11 no Posto Indígena Raposa.1 

aquelas lideranças fizeram proposta de área envolvendo 

resul 

quando 

sas malocas. No citado ofício o delegado dizia que, , 
a.;:. os 

numerQ 

discu2 
sões de praxe, havia advertido os Índios "que uma área desmesu 

rada se~ia indeferida", acrescentando que a região escolhida po~ 

suía lavrados, matas, igarapés, lagos, palha, caça, além de 
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A dezesseis de março de 1977 o Diretor Sub~ 

tituto do DGD, em despacho ao Supe~intendente da FUNAI, dizia: 

"( ... ) informo que as numerosas aldeias e~ 

palhadas por todo território de Roraima d~ 

saconselham a ~osso ver a criação de reseL 

vas indÍger.as que as englobem, pois seria 

ass1~ abarcada quase toda a superfície d~ 

quela u~idad~ Federal'' (Processo FUNAI/BSB/ 

3233/77, p.[51 

A vinte E~~ de outubro de 1977 a FUNAI, ~ 

través da Portaria n2 550/P com~Õe GT para identificar/delimitar 
' . d' R . . • d R /5 ~ - 1 C areas in 1genas em oraima, 1rc_-!n o aposa erra-~~=-· orno 

resultado, esta Última apreser~~u uma superfície de :.:47.810 

hectares, com perímetro de 75C ~~i1ametros, ~rea Única engloban 

do aproximadamente 60 malocas ~a~uxi, Wapitxana e I~geriL6, to 

talizando 8500 indígenas. 

A tr;s de junho de 1980 o Diretor do DGPI, 

atrav~s do R~dio n2 52, comunicav~ ~ 10~ DR que no pr6ximo exeL 

cício seria demarcada a Area Indígena Raposa/Serra do Sol. 

Em 1982 e então delegado da 10ª DR propunha 

à Presidência da FUNAI a criação de uma colônia em Raposa/ Ser=a 

do Sol, assim justificada a proposta: 

11 Pela si1:uação da Area identificada Rap_g_ 

sa/Serra de 5Gl, qualquer estudo no sentido 

de separa~ área de ma:ocas de áreas de po~ 

ses não c~egará a uma definição satisfató 

ria para ar~as as partes e o tempo que se 

levará nesse estudo ampliará os problemas 

de ordem s==ial e fundiária na região, onde 
se chegar5 aG nosso pensamento quanto à 
criação da colÔnia"(Processo FUNAI/BSB/Cit. 

p. 84, Informação n' 090/DID/DGP~ 
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informação sobre terras indígenas no território de Roraima di 

zia: 
11Quanto à área Rnposa/Serra do Sol, a s2:_ 

tuação é semelh2nte, diferindo apenas por 

não estar a área demarcada e dificilmente 

poderá ser realizada a demarcação, consid_g_ 

rada a situação d~s posses d~ Índios e não 

Índios na região11• 

Dado o 1mp2sse surgido, com c c r f'L'i t o s da 

variada r,a:~reza a pertubar o bom andamento dos trabalhos da 

FUNAI ~a 1~~ DR, foi criado ~ovo GT para identificar Raposa/ 

Serra do ~011 pelas Portarias 16~5/~. de 29/05/84, 1661/E, de 

06/07/BL, "~1 •••• 7/E 
.... , I ' de 04/1:J/24, 

No relat6rio code-se ler: 

11Pelo leva~tamento foi identificada uma 

Área Indígena de aproximadamente 1.577.850,ill ha, 
desmembrâda em 05 (cinco) regiões assim 

discriminadas:Xununu-e-étarnu co~ aproximad~ 

mente 53.510 ha; Surumu com aproximadamente 

455610 ha; Raposa com aproximadamente 347040 

hã e Mat~racá/Serra do Sol com aproximad~ 

mente 721690 ha11• 

Passado ainda o tempo sem a FUNAI haver PªL 

tido pars 2 demarcação da área proposta, eis que muda a situ.ê_ 

ção. Assi~, a 25 de março de 1988 a FUNAI, a partir da PP Nº 

0347/88 designa GT para 11estud::1s e levantamento fundiário e ca1: 

torial,cc= ~istas à demarcação e à definição das atividades a 

serem incrementadas pelo Projeto Calha Norte na região Raposa/ 

Serra do Sol-Roraima, considerando-se os termos do Decreto nº 

94945, a r t . 2º, § lº ao 4º11 

Após os trabalhos, chegou-se à conclusão 

de que os IngarikÓ desejam uma área continua, somente por eles 

habitada, sem nenhuma vinculação com terras Makuxi ou Wapitxan._.. 
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ra a Área IncÍqena InoarikÓ e sua consequente demarcação consti 

tuem um ponto de partida para os trabalhos que pretendam resol 

ver - sucessivamente - o proble~a fundiário indígena naquela rg 

.- Os limi~es propostos pelos indígenas 

a 21 'J4/B9 e ora apresentados pela FUNAI são os que 

em 

reuniao se 

seguem: 

N: Rio Catingo, no trecho Leste/Oeste; 

S: igarapé Cumaipá; 

L: igarapé Pipi; 
W: sopé da Serra do Se:. 

Assim, tem-se a Área Indígena Ingarikó, com 

superfície o e 90. DOO hectares e perímetro de 150 quilômetros, ap rj; 

ximadamente, habitada na atualidade por 624 IngarikÓ, distribuí 

dos por todo o território p~oposto. 

III - Situação Atual 

Os IngarikÓ são indígenas que podem ser corr 

siderados como e~ contato intermitente com a sociedade regional. 

Assi~, pouco se descaracterizaram étnica e culturalmente falarr 

do. A FUNAI lhes presta assistência através do Pasto Indígena 

Serra do Sol, e~ plena aldeia Ingarik6, ~s margens do 
. , 
igarape 

Anarém. Recebem também assistência esporádica dos 

da MEVA e da Diocese de Roraima. 

. . ., . 
missionarias 

Os - recursos sao escassos, daí o estado de 
carência em que se encontram os indígenas. 

De acordo com o relatórí~ do GT PP NºD347/B 

de 25/03/88: 
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11PIN Serra do Sol: 

Chefe do Posto - José Gomes do ~ascimento 

Motorista 5/E. A infraestrutura existente resume-se à casa SQ 

de e enfermaria. É porém nesta localidade. somente acessível de 

avião, que está sendo desenvo:vido um bom trabalho graças ao e~ 

fo r ç o e iniciativas do seu Chefe de Posto. As dependências sem 

pre estão limpas, pista de pauso bem cuidada, Índios orientados 

na lavoura com a co-participação do representante da FUNAI, in 

cent i\·adas ao plantio de árvores f r u t i f e r a s , orientados no campo 

da r~;iene e na criação de pequenas aves. 

É necessário apoiar o PIN Serra do Sol que 

atendE aos Índias IngarikÓ, que estão ansiosos pelos benefícios 

que o Projeto Calha Norte poderá lhes proporcionar nos campos 

da sa~de, educaçãc. agricultura e pecuária. D PIN Serra do So: 

atende a população Ingarikó, formada por 6 malocas e um total de 

449 Índios". 

Os IngarikÓ necessitam de efetiva assistên 

eia em todos os níveis, reforçando-se as atividades em torno da 

subsistência e saúde, principalmente.Sua dieta, por exemplo, 

se reduz à pesca - mínima-, roças de subsistência - mandioca, 

banr.na, cará - e, co~o base proteíca, cupins, formigas, gafanhc 

tos, lagartos. Criam aves, além de cerca de 400 reses fornecidas 

por missionários - Assim, muito resta a ser feito em 

desses indígenas. 

benefÍcic 

Conforme informações fornecidas nesta carta 

e sabendo-se que so~re a terra pretendida pelos IngarikÓ não lD 

cidem títulos de nenh~ma espécie, urgem providências capazes de 

garantir àquele grupo tribal vida, saúde, e melhores dias no f~ 

turo. 

Atenciosamente, 

Presidente da FUNAI 
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