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Considerações Iniciais:  

André Villas-Bôas e Maria Beatriz Nogueira Ribeiro 

Este trabalho talvez seja o primeiro esforço de levantamento, sistematização e análise de 

informações sociais, econômicas e territoriais dos Kayapó, abrangendo seu vasto território, suas 

comunidades e suas organizações. Mesmo trabalhando com informações secundárias, o mesmo 

resultou em um volume considerável de dados e resultaram em descrições parciais inéditas de 

situações relativas à condição atual de vida deste povo, sobretudo nas questões com interface 

com a sociedade envolvente e com as políticas públicas. É importante observar que a 

necessidade de adaptar a metologia de trabalho em função do tempo restrito para sua execução, 

resultou na impossibilidade de coletar, em tempo hábil, diversas informações que seriam 

importantes para a análise da qualidade de vida das populações, como é o caso da renda familiar 

nas comunidades e do número de Kayapó com acesso a benefícios sociais. Outras informações, 

como os dados sobre a realização de festas, o registro das mesmas, a presença de pajés e as 

atividades de subsistência nas comunidades, apesar de terem sido coletadas, certamente 

possuem imprecisões, uma vez que se basearam na observação de um universo restrito de 

indivíduos. Os dados sobre a “percepção dos Kayapó”, referentes às respostas dadas pelos 

indígenas entrevistados sobre os diferentes aspectos da qualidade de vida nas aldeias, também 

devem ser interpretados com cautela, já que são baseados nas respostas de poucos indivíduos, 

todos homens e assalariados e, portanto, possivelmente com uma visão unilateral da condição de 

vida das comunidades como um todo. No entanto, consideramos a apresentação destes dados 

importante, já que é uma tentativa de considerar a opinião dos próprios Kayapó sobre sua 

qualidade de vida. A avaliação feita pela equipe de consultores sobre os diferentes aspectos da 

qualidade de vida dos Kayapo é relativa e de certa forma subjetiva, já que é baseada na 

concepção de qualidade de vida da sociedade kuben, assim como nas avaliações e percepções 

dispersas ao longo das entrevistas e levantamentos de dados. Assim, sugerimos que os 

resultados deste diagnóstico sejam, no processo de implementação do fundo Kayapó, 

confrontados, discutidos, ajustados e legitimados pelos próprios Kayapó. E, sem prejuízo deste 

trabalho, caso seja do interesse do Funbio/BNDES, desdobrados em um esforço adicional de 

aprofundamento de determinados temas e questões, contemplando a possibilidade de se 

trabalhar também com informações primárias.  

Gostaríamos ainda de ressaltar considerações que foram feitas no início desse trabalho ao 

Funbio. Acreditamos que as ações efetivamente apoiadas pelos recursos do Fundo Kayapó 

possuem impactos mais diretos em áreas específicas, como monitoramente ambiental e territorial, 

fortalecimento institucional e produção, sendo que as informações solicitadas no Termo de 

Referência nº 08/2013 focaram questões como saúde, educação, persistência de valores culturais 

e linguísticos e renda, nas quais o impacto do Fundo Kayapó será indireto e limitado. Isso poderá 
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gerar uma avaliação enviesada dos resultados do Fundo, já que questões mais focadas naquelas 

que serão de fato as contribuições mais diretas do Fundo não foram analisadas apropriadamente, 

na medida em que estão sendo considerados no diagnóstico elementos mais gerais, suscetíveis a 

inúmeros outros fatores e com impactos limitados às ações do Fundo. 

Estamos entendendo que um dos principais diferenciais do Fundo Kayapó é sua 

perenidade. Os Kayapó totalizam aproximadamente 8.000 indivíduos divididos entre cerca de 45 

comunidades localizadas em seis Terras Indígenas, que no total somam 10,6 milhões de hectares. 

O Fundo Kayapó disponibilizará, de acordo com o Edital de Projetos, cerca de R$ 600 mil por ano. 

A despeito de toda a contribuição que estes recursos terão para os Kayapó, nossa primeira 

ponderação é relativa ao efetivo impacto das ações financiadas pelo Fundo. Ainda que os 

recursos oriundos do Fundo não sejam capazes de suprir todas as demandas dos Kayapó, o fato 

de serem permanentes, permite a alavancagem de outros projetos e recursos pelas organizações 

Kayapó. Desta forma, acreditamos que um importante foco do Fundo deve ser a sustentabilidade 

institucional destas organizações Kayapó, de acordo com a lógica de que seu fortalecimento 

resultaria em maior efetividade de seu desempenho, maior capacidade de captação de recursos 

adicionais, assim como maior protagonismo dos Kayapó no acompanhamento de políticas 

públicas e na implementação de projetos, contribuindo assim (de forma indireta) para a melhoria 

da qualidade de vida das comunidades. No entanto, o que observamos é que o recurso 

proveniente do fundo poderá ser repartido entre as diversas linhas de ação, sendo o 

fortalecimento institucional das associações apenas uma das quatro linhas de ação apresentadas. 

Sugerimos enfaticamente que o Funbio considere a importância do fortalecimento das 

organizações Kayapó, especialmente as mais representativas, e seu potencial de alavancagem de 

novos projetos, nos próximos editais para o Fundo Kayapó.  
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3. RESUMO 

 

No presente diagnóstico foi avaliada a qualidade de vida das comunidades indígenas 

Kayapó que habitam as Terras Indígenas Badjônkore, Baú, Capoto/Jarina, Las Casas, Kayapó e 

Menkragnoti, no sul do Estado do Pará e norte do Estado do Mato Grosso, a partir da análise de 

dados e informações sobre a demografia, saúde, educação, cultura e língua, atividades de 

subsistência e segurança alimentar, renda, infraestrutura nas comunidades, integridade territorial 

e o desempenho de suas principais associações representativas. Apesar de todos os seus 

territórios já terem sido legalmente reconhecidos pelo Estado Brasileiro, de sua população estar 

crescendo e de grande parte de sua cultura material e imaterial ainda estar sendo mantida, o 

atendimento à saúde e à educação, assim como a infraestrutura, permanecem muito precários 

nas comunidades Kayapó. Adicionalmente, as influências externas sob as comunidades Kayapó 

são crescentes, aumentando o consumo de produtos exógenos e a demanda por atividades 

geradoras de renda, muitas delas ilegais, e diminuindo o interesse dos jovens por práticas 

tradicionais. A atuação das três principais Associações Indígenas Kayapó tem permeado os mais 

diversos aspectos da qualidade de vida dos Kayapó e certamente tem contribuído 

significativamente para sua melhoria e para o fortalecimento dos Kayapó como nação. As 

informações obtidas por meio deste diagnóstico visam permitir a comparação da qualidade de vida 

nas comunidades Kayapó ao longo do tempo, servindo desta forma como instrumento para 

avaliação da efetividade do Fundo Kayapó, das iniciativas por ele apoiadas, e de outras iniciativas 

em curso nas comunidades Kayapó. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

4.1. O conceito de qualidade de vida 

 

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” 

(WHOQOL Group 1995). É um termo comumente utilizado, mas que abrange muitos significados, 

relacionados não apenas ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social, 

ambiental, ao seu conforto e bem estar, mas também aos conhecimentos, experiências e valores 

dos indivíduos, sendo, portanto, um conceito extremamente relativo e variável (Minayo et al. 

2000). Engloba aspectos do cotidiano da vida das pessoas, como saúde, educação, transporte, 

moradia, trabalho e participação nas decisões que lhes dizem respeito. 

Nos últimos anos, diferentes ferramentas e iniciativas vêm sendo implementadas para avaliar, 

monitorar e/ou estabelecer metas para indicadores direta ou indiretamente relacionados à 

qualidade de vida de indivíduos, povos e nações em todo o planeta. Entre elas estão o 

Instrumento de Avaliação de Qualidade de Vida da Organização Mundial da Saúde (WHOQOL-

100), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

(ODM). Cada um destes possui especificidades e aborda aspectos distintos da qualidade de vida, 

de acordo com seus objetivos específicos. O WHOQOL-100 é um instrumento que avalia a 

percepção dos indivíduos quanto a aspectos físicos, psicológicos, nível de independência, 

relações sociais e meio ambiente, relacionados ao seu bem estar e saúde (Kuyken 1995). Já o 

IDH baseia-se em três pilares e um conjunto de indicadores para cada um deles, para avaliar o 

desenvolvimento humano: saúde, educação e renda (PNUD 2013). Os Objetivos do Milênio, por 

sua vez, propõem metas e indicadores para avaliar condições e propor melhorias relacionadas 

principalmente à renda, saúde, educação, igualdade entre gêneros e sustentabilidade ambiental 

(ONU 2013).  

 

4.2. Importância da avaliação da qualidade de vida das populações indígenas no Brasil  

 

Devido à complexidade que envolve a definição de “qualidade de vida”, especialmente 

considerando-se sua relatividade e subjetividade perante diferentes contextos ambientais e 

socioculturais, o que inclui diferentes percepções e visões de mundo, definir indicadores para 

mensurar a qualidade de vida de populações em condições de vida e cultura peculiares, como as 

populações indígenas, é uma tarefa muito desafiadora, embora extremamente necessária. Estima-

se que no mundo inteiro haja pelo menos 5 mil povos indígenas, que somam mais de 370 milhões 

de pessoas (IWGIA, 2013). No Brasil, são conhecidos 239 diferentes povos indígenas (ISA 2013) 
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e sua população total soma mais de 896 mil indígenas (IBGE 2010). Destes, apenas 36% vivem 

em cidades, enquanto a maioria (64%) ainda vive em suas comunidades com diferentes graus de 

contato com a sociedade envolvente (IBGE 2010).  

A constituição Federal do Brasil de 1988 assegura às populações indígenas o respeito à 

sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças e tradições, assim como os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. No entanto, apesar de terem seus 

direitos em teoria garantidos na Constituição Federal, o que se vê na prática é que a grande 

maioria das populações indígenas no Brasil não tem seus direitos respeitados, muitas não tiveram 

seus territórios reconhecidos, não são atendidas por um sistema de saúde que atenda suas 

necessidades básicas, especialmente considerando-se que diversas doenças encontradas entre 

os povos indígenas tiveram origem no contato com os não índios, não têm acesso a uma 

educação que respeite sua cultura e lhes forneça oportunidades justas, não têm acesso à 

informação mínima para que possam tomar decisões de forma consciente (Ricardo & Ricardo 

2006, Ricardo & Ricardo 2011), entre muitos outros problemas que afetam diretamente a 

qualidade de vida dessas populações. Assim, a avaliação e o monitoramento de parâmetros 

relacionados à qualidade de vida das populações indígenas se tornam extremamente importantes 

tanto para priorizar ações quanto para monitorar a efetividade de políticas e de projetos que visem 

à melhoria da qualidade de vida destas populações.  

 

4.3. Os Kayapó  

 

 Os Kayapó, cuja autodenominação é Mebêngôkre 1, são um grupo indígena pertencente 

ao tronco linguístico Macro-Jê, família linguística Jê, que provavelmente originou-se na região de 

cerrados entre os Rios Araguaia e Tocantins. De hábitos tradicionalmente semi-nômades, os 

Kayapó migraram para a margem oeste do Tocantins há, pelo menos, 170 anos. A partir de então, 

se espalharam ao longo da bacia do Rio Xingu (Turner, 1992). Hoje, habitam em sua totalidade 

mais de 50 comunidades (aldeias) localizadas em nove Terras Indígenas (TIs Badjônkore, Baú, 

Capoto/Jarina, Las Casas, Kararaô, Kayapó, Menkragnoti, Xikrin do Cateté e Trincheira/Bacajá ) 

que, juntas, somam uma área de cerca de 13 milhões de hectares no centro-sul do Estado do 

Pará e norte do Estado do Mato Grosso (Figura 1).  

                                                           
1
 Apesar de o termo Kayapó ser utilizado neste diagnóstico como denominação geral às populações da etnia 

Mebêngôkre, é importante deixar claro que no Mato Grosso, os indígenas desta etnia preferem que seja utilizado o 

termo “Mebêngôkre”, como denominação geral ao grupo, já que Kayapó é um termo de origem exógena e com 

conotação pejorativa, aplicado aos mesmos por outro grupo indígena. A denominação “Kayapó” é aceita principalmente 

pelos Kayapó do Sul do Pará, onde inclusive esta denominação é utilizada como sobrenome da maioria dos indígenas 

em seus documentos legais, enquanto no Mato Grosso o sobrenome predominante é “Metuktire”.  
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Figura 1. Terras Indígenas da etnia Mebêngôkre. 

 

Situados à beira da fronteira de colonização da Amazônia, os Kayapó tiveram um longo 

histórico de conflitos com colonos extrativistas nas proximidades do Rio Xingu e de seus afluentes 

nas primeiras décadas do século XX. Durante este período, a proteção ativa de seu território 

impediu que a fronteira de colonização avançasse (Arnaud 1987). Com exceção da comunidade 

de Gorotire, cujo contato pacífico com o extinto Serviço de Proteção ao Índio (SPI) ocorreu em 

meados da década de 30, o contato pacífico de todas as demais comunidades Kayapó ocorreu 

apenas após 1950 (Arnaud 1987). Ao longo das duas últimas décadas, o sul do Estado do Pará e 
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o norte do Estado do Mato Grosso sofreram uma intensa transformação da paisagem e as TIs dos 

Kayapó atualmente representam a última grande área de florestas contínuas bem preservadas 

nesta região. Durante as décadas de 60 e 70, a abertura das rodovias Belém-Brasília, Cuiabá-

Santarém, Transamazônica, e das estradas PA-150, PA-287 e PA-332, somada às políticas de 

incentivo à colonização da SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), 

ITERPA (Instituto de Terras do Pará) e INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), catalisaram um intenso e repentino fluxo migratório para a região centro-sul do Pará e 

norte do Mato Grosso. Com a expansão das atividades agropecuárias, principalmente da pecuária 

extensiva, associadas à descoberta de ouro e cassiterita e à crescente exploração madeireira, os 

territórios dos Kayapó passaram a ser constantemente pressionados (Arnaud, 1987; Schmink & 

Wood, 1992). Nas décadas de 80 e 90, os Kayapó se envolveram com a exploração de ouro e a 

extração seletiva de mogno (Swietenia macrophylla) em seus territórios (Zimmerman et al., 2001), 

o que gerou em muitas comunidades uma dependência de recursos e bens vindos de fora da TI. 

Em meados de 2000, estas atividades foram interrompidas na maioria das comunidades 

(Schwartzman & Zimmerman, 2005).  

Neste período, o governo e organizações socioambientais passaram a apoiar projetos para 

o desenvolvimento de alternativas sustentáveis de geração de renda junto às comunidades 

Kayapó, como estratégia para reduzir a vulnerabilidade destas ao envolvimento com atividades 

ilegais, e ao mesmo tempo suprir em parte as novas demandas das comunidades Kayapó 

decorrentes do contato (Zimmerman et al., 2001). A notoriedade nacional e internacional 

conquistada pelo povo Kayapó, especialmente em função de seu protagonismo na defesa do rio 

Xingu contra a construção do então complexo hidroelétrico de Kararaô (atual Belo Monte) no final 

da década de 1980 e de sua luta pela inclusão de direitos fundamentais aos povos indígenas na 

Constituição Federal de 1988, associados ao excelente estado de conservação das florestas e 

cerrados de seus territórios e à sua efetividade como barreira ao desmatamento registrado na 

bacia do Xingu nas últimas décadas, têm contribuído para a viabilização de recursos de diversos 

parceiros governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, aos Kayapó. Ao 

mesmo tempo, os direitos indígenas conquistados nas últimas décadas nas áreas da saúde e da 

educação estão sendo incluídos nas políticas dos governos federal, estadual e municipal, embora 

na prática, as mudanças estejam ocorrendo a passos muito lentos (Inglez de Sousa 2006). Tanto 

o histórico de relações dos Kayapó com a sociedade envolvente, como as iniciativas não 

governamentais e as políticas governamentais que vêm sendo implementadas para garantir os 

direitos constitucionais dos povos indígenas, vêm causando profundas transformações e têm 

influenciado diretamente a qualidade de vida das populações Kayapó nas últimas décadas. 
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5. OBJETIVO: 

 

O objetivo deste diagnóstico foi avaliar a qualidade de vida das comunidades indígenas 

Kayapó a partir do levantamento de informações e dados relativos à demografia, à saúde, à 

educação, à cultura e à língua, à renda, às atividades de subsistência, à segurança alimentar, à 

infra-estrutura das comunidades e à integridade territorial das Terras Indígenas Badjônkore, Baú, 

Capoto/Jarina, Las Casas, Kayapó e Menkragnoti, assim como ao desempenho institucional das 

organizações indígenas que representam estas comunidades. As informações levantadas no 

diagnóstico serão utilizadas como linha de base para comparação da qualidade de vida nas 

comunidades Kayapó ao longo do tempo, com previsão de uma próxima avaliação daqui a cinco 

anos, servindo desta forma como instrumento para avaliação da efetividade do Fundo Kayapó e 

das iniciativas por ele apoiadas, assim como de outras iniciativas em curso nas comunidades 

Kayapó em questão. 

 

 

6. MÉTODOS 

 

6.1. Dados utilizados para a avaliação da qualidade de vida dos Kayapó 

 

Os dados que compõem o diagnóstico da qualidade de vida das comunidades Kayapó são 

relativos aos seguintes aspectos da qualidade de vida do povo Kayapó: demografia, saúde, 

educação, cultura e língua, subsistência e segurança alimentar, renda, energia, acesso e infra-

estrutura nas comunidades e integridade territorial das TIs, além de dados sobre o desempenho 

institucional das três principais organizações indígenas que representam as aldeias Kayapó 

(Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni), uma vez que os recursos 

oriundos do Fundo Kayapó serão aplicados não somente em projetos que influenciarão 

diretamente a qualidade de vida das comunidades Kayapó, mas também na sustentabilidade 

institucional de suas organizações. O fortalecimento destas organizações garantirá maior 

efetividade de seu desempenho, assim como maior protagonismo dos Kayapó no 

acompanhamento de políticas públicas e implementação de projetos, que, espera-se, venham a 

contribuir indiretamente para a melhora da qualidade de vida dos Kayapó. A integridade das TIs 

Kayapó e as atuais ameaças à mesma não foram abordados, já que serão abordadas no âmbito 

do componente 2 do diagnóstico (Integridade Física das TIs Kayapo). A lista de dados por tema 

que compuseram este diagnóstico encontra-se na tabela 1.  
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Tabela 1. Temas e dados que constituíram o diagnóstico de qualidade de vida das Terras Indígenas 

Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti.  

Tema Dado 

Demografia População 

Número de aldeias 

Saúde Presença de posto de saúde na aldeia 

Realização de campanhas de vacinação regulares 

Presença de dentista atuando na aldeia 

Número de profissonais de saúde não indígenas atuando na aldeia 

Número de agentes indígenas de saúde (AIS) e de saneamento 

(AISAN) atuando na aldeia 

Número total de médicos e outros profissionais de saúde nos DSEIs 

Presença de poço artesiano na aldeia 

Presença de esgoto sanitário na aldeia 

Possibilidade de haver contaminação da água da aldeia por mercúrio  

Destinação do lixo doméstico e hospitalar na aldeia 

Principais problemas de saúde dos Kayapó 

Taxa de mortalidade adulta 

Taxa de mortalidade infantil 

Taxa de mortalidade materna 

Taxa de cesarianas 

Percepção dos Kayapó sobre o atendimento à saúde 

Educação Presença de escola na aldeia 

Oferta de ensino médio na aldeia 

Oferta de ensino fundamental na aldeia 

Número de alunos atendidos na aldeia 

Número de professores indígenas e não indígenas na aldeia 

Número total de turmas na escola  

Acesso à internet na aldeia 

Língua utilizada na escola 



20 
 

Existência de currículo específico para os Kayapó 

Existência de material didático específico para os Kayapó em sua língua 

materna 

Existência de cursos de magistério indígena para os professores 

Kayapó 

Percepção dos Kayapó sobre a educação nas aldeias 

Cultura e língua Uso da língua materna na aldeia 

N
o
 de festas tradicionais realizadas na aldeia nos últimos dois anos 

Presença de registros da cultura (impressos, CDs e DVDs) na aldeia 

Quantidade de artefatos culturais produzidos para uso próprio na aldeia 

N
o
 de Pajés na aldeia 

Presença de missionários na aldeia 

Presença de casa do guerreiro na aldeia 

Tipos de moradias presentes na aldeia 

Percepção dos Kayapó sobre a manutenção de sua cultura 

Subsistência e segurança 

alimentar 

Importância dos alimentos produzidos nas roças para o consumo na 

aldeia 

Produtos extrativistas coletados para consumo na aldeia 

Quantidade de caça consumida na aldeia 

Quantidade de pescado consumido na aldeia 

Existência e tipo de criação de animais na aldeia para consumo  

Quantidade de carne de gado, porco ou frango consumida na aldeia em 

comparação com caça e pescado 

Percepção dos Kayapó sobre a situação de suas atividades de 

subsistência 

Renda Principais atividades econômicas na aldeia 

Presença de projetos de comercialização de produtos da floresta na 

aldeia 

Presença de projetos de comercialização de artesanato na aldeia 

Presença de projetos de comercialização de produtos das roças na 

aldeia 



21 
 

Número de indígenas assalariados na aldeia 

Energia e acesso às aldeias Presença de energia elétrica na aldeia 

Vias de acesso da aldeia à cidade 

Condição do acesso rodoviário e/ou fluvial à aldeia 

Integridade territorial Situação jurídica das TIs 

Principais ameaças aos entornos das TIs 

Existência de projetos nos entornos das TIs 

Destamamento nos entornos das TIs 

Principais ameaças à integridade das TIs 

Destamamento nos interior das TIs 

Infraestrutura voltada à proteção territorial das TIs 

Articulação entre comunidades, associações e órgãos do governo em 

relação à proteção territorial das TIs 

Desempenho das instituições em relação à proteção territorial das TIs 

Desempenho institucional das 

principais Organizações 

Indígenas Kayapó 

Linhas de atuação e projetos desenvolvidos por cada organização 

Principais financiadores e parceiros de cada organização 

Quantidade de recursos geridos anualmente nos últimos dois anos por 

cada organização 

Número de projetos aprovados anualmente nos últimos dois anos por 

cada organização 

Infraestrutura de cada organização para atendimento às comunidades 

Número e qualificação dos funcionários de cada organização 

Frequência de realização de Assembleias Gerais por cada organização 

                                                                                                                                

 

A escolha dos temas e dados que compuseram o diagnóstico foi feita de forma a abordar 

aspectos considerados relevantes para:  

(1) a saúde e o bem estar das populações Kayapó;  

(2) a manutenção de sua cultura e de seus meios de vida tradicionais;  

(3) o atendimento aos anseios e necessidades das suas populações decorrentes do 

processo de contato e do histórico de relações com a sociedade envolvente;  

(4) o respeito aos direitos constitucionais das populações indígenas;  
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(5) o fortalecimento e a autonomia das comunidades Kayapó e de suas organizações 

representativas.  

A seleção dos dados incluídos foi feita a partir de um modelo de formulário que está sendo 

desenvolvido pelo ISA em conjunto com outras organizações no âmbito do projeto “De Olho nas 

Terras Indígenas de Roraima: projeto piloto de monitoramento local participativo para a 

construção de indicadores socioambientais de Terras Indígenas no Brasil”. Além disso, é 

importante ressaltar que, segundo o Termo de Referência nº 08/2013 do Funbio, este diagnóstico 

deveria ser composto apenas por dados já existentes nas instituições consultadas ou disponíveis 

na internet ou em publicações, e realizado em um prazo bastante curto, inviabilizando a coleta de 

informações junto às comunidades em questão e a realização de avaliações mais aprofundadas 

dos parâmetros selecionados.  

 

6.2. Comunidades contempladas 

 

No presente diagnóstico foram contempladas 48 comunidades (aqui também referidas 

como aldeias), sendo 46 comunidades Kayapó localizadas nas Terras Indígenas Badjonkôre 

(Kranhãpare), Baú (Baú e Kamaú), Capoto/Jarina (Bytire, Jatobá, Kempo, Kremoro/Kapot, Kretire, 

Krymare, Piaraçu e Ropni/Metuktire), Kayapó (A´Ukre, Apeiti, Gorotire, Kedjerekrãn, Kikretum, 

Kokokuedjã, Kokraimoro, Kranhkrô, Kremáiti, Kriny, Kubenkrãkei, Ladeira, Moidjam, Moikarakô, 

Momokre, Ngôméiti, Piôkrótikô, Pykarãrãnkre, Pykatô, Rikaró, Tépdjâti e Turedjam), Las Casas 

(Las Casas e Kapran Krére) e Menkragnoti (Kakãkuben, Kawatire , Kawatum, Kendjam, Kororoty, 

Krimex, Kubenkókre / Mekragnotí, Mokrore, Omeikrãkun, Pykany e Pyngraitire), e duas 

comunidades de outras etnias localizadas na TI Capoto/Jarina, nas quais habitam indígenas 

Kayapó (Kameretikô e Wani Wani; Tabela 2, Figura 2).  

Todas as comunidades mencionadas no Termo de Referência no. 08/2013 do Funbio foram 

incluídas neste diagnóstico, porém foram também incluídas novas comunidades originadas a partir 

de cisões recentes das comunidades mencionadas no referido TdR e localizadas nas mesmas 

Terras Indígenas (Tabela 2). O critério utilizado para a inclusão das novas comunidades foi o 

reconhecimento das mesmas pelas organizações indígenas consultadas e pela FUNAI. No 

entanto, vale ressaltar que algumas das comunidades reconhecidas por estas organizações são 

formadas por apenas pouco mais de uma dezena de pessoas (vide Tabela 6). 

A TI Las Casas foi incluída no diagnóstico pelo fato de suas aldeias apresentaram uma 

estreita relação e um intenso intercâmbio de habitantes com as outras aldeias Kayapó, 

especialmente da TI Kayapó, além de também serem representadas pela Associação Floresta 

Protegida, organização indígena que representa quase todas as aldeias da TI Kayapó. Apesar de 

também serem habitadas por grupos indígenas Mebêngôkre, as TIs Kararaô, Xikrin do Cateté e 

Trincheira/Bacajá não foram incluídas neste diagnóstico. 
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Tabela 2. Comunidades Kayapó contempladas no presente diagnóstico, localizadas nas Terras Indígenas 

Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti, e a coordenação regional (CR) da 

FUNAI responsável por cada uma delas. Fontes: Associação Floresta Protegida, FUNAI/CR Kayapó Sul do 

Pará, FUNAI/CR Norte do Mato Grosso, FUNAI/CTL Novo Progresso, Instituto Kabu e Instituto Raoni.  

Terra Indígena Aldeia CR FUNAI responsável 

Badjonkore Kranhãpare CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Baú Baú CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Baú Kamaú* CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Capoto/Jarina Bytire CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Jatobá CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Kameretikô (Tapayuna) ** CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Kempo CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Kremoro (antiga Kapot) CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Kretire CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Krymare CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Piaraçu CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Ropni (antiga Metuktire) CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Capoto/Jarina Wani-Wani (Trumai) ** CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Kayapó A´Ukre CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Apeiti * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Gorotire CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kedjerekrãn * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kikretum CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kokokuedjã CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kokraimoro CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kranhkrô * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kremáiti * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kriny CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Kubenkrãkei CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Ladeira CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 
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Kayapó Moidjam * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Moikarakô CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Momokre * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Ngôméiti * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Piôkrótikô * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Pykarãrãnkre CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Pykatô * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Rikaró * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Tépdjâti * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Kayapó Turedjam * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Las Casas Kapran Krére * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Las Casas Las Casas CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Kakãkuben CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Menkragnoti Kawatire CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Kawatum * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Kendjam CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Kororoty CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Menkragnoti Krimex* CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Kubenkókre (Mekragnotí) CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Mokrore * CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Menkragnoti Omeikrãkun CR Norte do Mato Grosso (Colíder) 

Menkragnoti Pykany CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Menkragnoti Pyngraitire * CR Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

          * Comunidades formadas de cisões ocorridas a partir de 2010. 

          ** Comunidades de outras etnias que migraram do Parque Indígena do Xingu, porém coabitadas por Kayapó.  

 

As comunidades Kayapó das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e 

Menkragnoti são assistidas por duas Coordenações Regionais (CRs) da FUNAI e por quatro 

Coordenações Técnicas Locais (CTLs), uma supervisionada pela CR Norte de Mato Grosso (CTL 

de Peixoto de Azevedo) e três supervisionadas pela CR Kayapó Sul do Pará (CTLs de Redenção, 

Novo Progresso e São Félix do Xingu). As comunidades localizadas na TI Capoto/Jarina e no sul 

da TI Menkragnoti são atendidas pela CR Norte de Mato Grosso, localizada em Colíder, MT. Já as 
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comunidades localizadas nas TIs Kayapó, Baú, Badjonkore e centro e norte da TI Menkragnoti 

estão sob responsabilidade da CR Kayapó Sul do Pará, localizada em Tucumã, PA (Tabela 2).  

 

 

Figura 2. Terras Indígenas e aldeias Kayapó contempladas no diagnóstico da qualidade de vida do Povo 

Kayapó. 

 

6.3.  Coleta de dados e informações 

 

6.3.1. Levantamento preliminar de dados e informações já publicados e de livre acesso 

sobre a qualidade de vida das comunidades Kayapó 

  

Na primeira etapa do diagnóstico, buscamos informações publicadas e de livre acesso 

sobre as TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti, visando 

atualizar o número de comunidades presentes nestas TIs e caracterizar o atendimento à saúde e 

à educação nessas comunidades, a assistência pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a 

atuação das principais organizações indígenas locais que representam as comunidades. As fontes 
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de informação utilizadas nesta etapa encontram-se listadas na tabela 3. As informações obtidas 

junto a cada fonte encontram-se no anexo 1.  

 

Tabela 3. Fontes utilizadas para a coleta preliminar de dados e informações sobre a qualidade de vida das 

comunidades Kayapó localizadas nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti. 

Instituição Endereço / contato 

Associação Floresta Protegida (AFP)  http://www.floretaprotegida.org.br / Adriano Jerozolimski  

Fundação Nacional do Índio – FUNAI  http://www.FUNAI.org.br  

Fundação Nacional do Índio - FUNAI / 

Coordenação Regional Kayapó Sul do Pará 

http://crkayaposuldopara.blogspot.com.br/p/aldeias.html 

Instituto Kabu (IK) http://www.kabu.org.br / Junio Eslley  

Instituto Raoni (IR) http://www.institutoraoni.com.br / Karina Oliveira  

Instituto Socioambiental (ISA) http://www.socioambiental.org.br  / 

http://ti.socioambiental.org 

Ministério da Saúde http://www.saude.gov.br  

Publicações 

Inglez de Sousa, C.N., Almeida, F.V.R., Troncarelli, M.C.C., & Fernandez, C.A. 2012. Plano Básico 

Ambiental (PBA) Onça Puma – Componente Indígena Kayapó. Vale S.A., Belo Horizonte.  

Jerozolimski, A., Ribeiro, M.B.N., Inglez de Sousa, C.N., & Turner, T. 2011. Cisões recentes e mobilidade 

das comunidades Kayapó Gorotire. Em: Ricardo, B.; Ricardo, F. Povos Indígenas no Brasil 

2006/2010. Instituto Socioambiental, São Paulo. pp. 444-450. 

Kayapó, B.M., et al. 2007. Atlas dos territórios Kayapó, Panará e Tapajúna. Associação Ipren-re de 

Defesa do Povo Kayapó / FUNAI / Programa de Formação de Professores Kayapó, Panará e 

Tapajúna. 

Ricardo, B., & Ricardo, F. (Eds.). 2006. Povos Indígenas no Brasil: 2001-2005. Instituto Socioambiental, 

São Paulo. 

 

 

 

 

 

http://www.floretaprotegida.org.br/
http://www.funai.org.br/
http://crkayaposuldopara.blogspot.com.br/p/aldeias.html
http://www.kabu.org.br/
http://www.institutoraoni.com.br/
http://www.socioambiental.org.br/
http://ti.socioambiental.org/
http://www.saude.gov.br/
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6.3.2. Levantamento de dados secundários sobre a qualidade de vida das comunidades 

Kayapó junto a órgãos públicos, associações e organizações que atuam nos 

territórios Kayapó 

 

A segunda etapa constituiu-se na busca por dados já existentes (secundários) relativos à 

demografia, saúde, educação, cultura e língua, subsistência e segurança alimentar, renda, 

energia, acesso e infra-estrutura nas comunidades, integridade territorial das TIs e desempenho 

institucional das três principais organizações indígenas que representam as comunidades Kayapó 

(Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni), junto a órgãos dos governos 

Federal, Estaduais e Municipais, organizações que atuam ou atuaram nos territórios Kayapó e as 

próprias organizações indígenas. 

Os dados relacionados à demografia e saúde foram solicitados em um primeiro momento 

diretamente aos DSEIs responsáveis pelo atendimento às comunidades Kayapó contempladas no 

diagnóstico, por meio de solicitações formais encaminhados pelas Associações Indígenas AFP, IK 

e IR. No entanto, diante da demora na resposta às solicitações por parte dos DSEIs, os dados de 

saúde foram posteriormente solicitados à SESAI via Sistema de Informação ao Cidadão (SIC) do 

Ministério da Saúde. As organizações Kayapó (AFP, IK e IR) e a FUNAI forneceram informações 

complementares sobre a infraestrutura relacionada à saúde e saneamento nas aldeias. Os dados 

relacionados à educação foram obtidos diretamente com as Secretarias de Educação estaduais e 

municipais que atendem os Kayapó e com a FUNAI / CR Kayapó Sul do Pará. Os dados relativos 

à renda, atividades de subsistência, segurança alimentar, infraestrutura nas aldeias e integridade 

territorial foram obtidos predominantemente junto às organizações que representam os Kayapó e 

à FUNAI. Os dados sobre cultura e língua foram fornecidos essencialmente pelos representantes 

Kayapó e funcionários não indígenas das organizações Kayapó e pela FUNAI. Já os dados 

relacionados ao desempenho e fortalecimento das organizações indígenas foram obtidos 

diretamente com os dirigentes das mesmas.  

Todas as instituições que colaboraram com dados e informações para o presente 

diagnóstico encontram-se listadas na tabela 4. A lista de todos os dados e informações obtidos 

junto a cada instituição, assim como seu endereço e contatos, encontram-se no anexo 1.  

 

Tabela 4. Lista de instituições que forneceram dados para o diagnóstico da qualidade de vida das 

comunidades Kayapó localizadas nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti.  

Tipo de Instituição Instituição / órgão vinculado 

Associações Indígenas Associação Floresta Protegida (AFP) 

Instituto Kabu (IK) 
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Instituto Raoni (IR) 

Institutos de Pesquisas Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Órgãos do governo federal Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Kayapó do Mato 

Grosso (Colíder/MT) 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Kayapó do Pará 

(Redenção/PA) 

Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Rio Tapajós 

(Itaituba/PA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – Coordenação Regional 

(CR) Kayapó Sul do Pará (Tucumã/PA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – Coordenação Regional 

(CR) Norte do Mato Grosso (Colíder/MT) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – Coordenação Técnica 

Local (CTL) de Novo Progresso (Novo Progresso/PA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) – Coordenação Técnica 

Local (CTL) de Redenção (Redenção/PA) 

Ministério da Saúde - Secretaria Especial de Saúde Indígena 

(SESAI) 

Órgãos dos governos estaduais Secretaria de Educação (SEDUC) do Mato Grosso  

Secretaria de Educação (SEDUC) do Pará 

Órgãos dos governos municipais 

 

 

Secretaria de Educação de Bannach / PA 

Secretaria de Educação de Colider / MT 

Secretaria de Educação de Cumaru do Norte / PA 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte / MT 

Secretaria de Educação de Matupá / MT 

Secretaria de Educação de Novo Progresso / PA 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte / PA 

Secretaria de Educação de Pau D'arco / PA 

Secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo / MT 

Secretaria de Educação de Santana do Araguaia / PA 

Secretaria de Educação de São Félix do Xingu / PA 
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6.3.3. Levantamento de informações sobre a qualidade de vida das comunidades Kayapó 

por meio de entrevistas com especialistas e representantes Kayapó  

 

Com o objetivo de complementar dados e informações sobre a qualidade de vida do povo 

Kayapó obtidos junto às organizações acima citadas, foram realizadas entrevistas com 

especialistas que atuam ou atuaram junto aos Kayapó e com os próprios representantes Kayapó 

das organizações Indígenas. No total foram realizadas 21 entrevistas, sendo oito delas com 

indígenas. A maior parte (15) das entrevistas foi realizada ao vivo, porém quando não foi possível 

um encontro presencial, a entrevista foi realizada por telefone (5) ou por Skype (1). Além das 

entrevistas, foram realizadas conversas ao vivo com outros cinco Kayapó cujas comunidades são 

representadas pela AFP, durante as quais foram coletadas suas opiniões sobre alguns aspectos 

da qualidade de vida em suas comunidades. A lista de todos os entrevistados encontra-se na 

tabela 5.  

 

Tabela 5. Lista de atores com os quais foram realizadas entrevistas sobre a qualidade de vida das 

comunidades Kayapó, e suas respectivas instituições e funções.  

Nome Instituição Função 

Adriano Jerozolimski Associação Floresta Protegida (AFP) Coordenador geral 

Junio Esllei de Oliveira Instituto Kabu (IK) 

Coordenador Geral do PBA da 

BR 163 

Luis Carlos da Silva Sampaio IK / FUNAI 

Coordenador geral (IK) / servidor 

(FUNAI) 

Edson Araceli Santini Instituto Raoni (IR) 

Coordenador administrativo e 

financeiro 

Maria Eliza Leite 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

sede 

Educadora e coordenadora do 

projeto Educação Mebêngôkre 

Maria Alice de Oliveira Xavier  

FUNAI – Coordenação Regional 

Kayapó Sul do Pará (Tucumã) 

Pedagoga e servidora (Setor de 

Educação e Cultura) 

Henrique Kloker de Camargo 

 

FUNAI – Coordenação Regional 

Norte de Mato Grosso (Colíder)  

Coordenador substituto 

 

Edson Carlos Ramalho 

FUNAI - Coordenação Técnica Local 

de Novo Progresso Coordenador técnico 

Benedito Gomes 

Distrito Especial de Saúde 

Indígena (DSEI) Kayapó do Mato 

Grosso Coordenador técnico 
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Barbara Zimmerman 

 

International Conservation Fund of 

Canada (ICFC ) / Environmental 

Defense Fund (EDF) 

Coordenadora do Projeto 

Kayapó 

 

Pascale de Robert 

Institut de recherche pour le 

développement (IRD) / Museu 

Paraense Emilio Goeldi (MPEG) Antropóloga / Pesquisadora 

Sol Gonzales 

Universidade Federal do Pará 

(UFPA) - Núcleo de Altos Estudos 

Amazônicos (NAEA) Bióloga / Pesquisadora 

Maria Cristina Trocarelli  

 

Consultora 

 

Educadora especialista em 

educação indígena 

Indígenas   

Bep Torim Kayapó  AFP (Comunidade Moidjam) Coordenador Kayapó assistente  

Bepnhoti Atydjare  AFP (Comunidade Ngôméiti) Coordenador Kayapó  

Bepró Metuktire  IR (Comunidade Ropni) Auxiliar administrativo 

Kokoró Mekranotire  IK (Comunidade Kubenkókre) Secretário executivo 

Anhê Kayapó  IK (Comunidade Pykany) 2o tesoureiro  

Ngroácô Metuktire  IR (Comunidade Piaraçu) 2o tesoureiro  

Nejamro Kayapó  IK (Comunidade Kubenkókre) Presidente 

Takakrua Metuktire  Comunidade Omeikrãkun -- 

Mokrã Kayapó * Comunidade Apeiti  -- 

Bepkrwa Kayapó * Comunidade Ngôméiti -- 

Korokrô Kayapó * Comunidade Kubenkrãkei  -- 

Ekrã Kayapó * Comunidade Moikarakô -- 

Djyti Kayapó * Comunidade Kendjam  -- 

 

* Kayapó que não foram entrevistados formalmente, porém deram suas opiniões sobre aspectos específicos da 

qualidade e vida nas aldeias. 

 

As entrevistas realizadas foram divididas em dois grupos, dependendo do grupo-alvo: (1) 

entrevistas semi-estruturadas, realizadas com os Mebêngôkre, e (2) entrevistas abertas, 

realizadas com os demais atores. As entrevistas semi-estruturadas realizadas com os indígenas 

seguiram um protocolo fixo que mesclava perguntas abertas e perguntas fechadas, de múltipla 

escolha, sobre os diferentes aspectos da qualidade de vida nas comunidades. Já as entrevistas 

abertas, realizadas com funcionários da FUNAI, DSEIs, Associações e pesquisadores, continha 
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apenas perguntas abertas, porém específicas para cada grupo-alvo, sobre a qualidade de vida 

dos Kayapó e o entrevistado podia discorrer livremente e com a profundidade desejada sobre o 

tema em questão.  

 

 

6.4. Análise dos dados  

 

Os dados e informações obtidos via internet, publicações impressas, banco de dados do 

ISA e cedidos pelas instituições consultadas foram separados por tema e, quando possível, por TI 

e por comunidade. Todos os dados são apresentados em tabelas, e em alguns casos, também em 

gráficos e mapas para facilitar a visualização de padrões e tendências. Quando possível, foram 

calculadas estatísticas básicas, como média, mediana, valor mínimo e valor máximo, por TI 

separadamente e para todas as TIs juntas.  

Os dados referentes às entrevistas foram separados em dois grupos: Dados provenientes 

das questões de múltipla escolha realizadas nas entrevistas semi-estruturadas e nas conversas 

com os Kayapó, e dados exploratórios, provenientes das questões abertas realizadas durante as 

entrevistas abertas e semi-estruturadas com todos os atores. Os dados provenientes das 

questões de múltipla escolha, os quais representam a percepção dos Kayapó sobre diferentes 

aspectos de sua qualidade de vida, são apresentados em gráficos ao final das seções que tratam 

dos diferentes temas abordados. Já os dados exploratórios foram utilizados pontualmente ao 

longo dos textos e para fazer uma análise crítica das informações coletadas junto às instituições 

que colaboraram com este diagnóstico.  

Ao longo do processo de planejamento da coleta, análise e interpretação dos dados, foram 

realizadas discussões internas da equipe consultora e com o ISA, no sentido de realizar uma 

reflexão conceitual e estratégica sobre as informações coletadas.  

 

6.5. Avaliação sobre a situação da qualidade de vida dos Kayapó relacionada aos 

diferentes aspectos abordados 

 

Ao final do diagnóstico é apresentada uma síntese dos principais resultados e informações 

obtidos e uma interpretação, por parte da equipe consultora, no sentido de avaliar qual é a 

situação da qualidade de vida do Povo Kayapó em relação aos diferentes aspectos abordados. 

Esta avaliação foi baseada nos direitos legais dos povos indígenas, na comparação com 

parâmetros estabelecidos para outros locais, no conhecimento sobre os Kayapó por parte da 

equipe, na opinião dos atores-chave entrevistados e na percepção dos próprios Kayapó 

entrevistados. Os principais resultados obtidos a partir dos dados e das entrevistas foram 

classificados em: 
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1. Muito bom: resultado positivo para todas as comunidades / TIs / Associações 

2. Bom: resultado positivo para a maioria, mas não para todas as comunidades / TIs / 

Associações  

3. Regular: resultado positivo/negativo para aproximadamente metade das comunidades 

/ TIs / Associações  

4. Ruim: resultado negativo para a maioria, mas não para todas as comunidades / TIs / 

Associações  

5. Muito ruim: resultado negativo para a maioria das comunidades / TIs / Associações  

6. Necessita atenção  

 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1. Demografia  

 

As TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti possuem 

atualmente um total 46 comunidades da etnia Kayaó, além de duas comunidades de outras etnias 

que migraram do Parque Indígena do Xingu para a TI Capoto/Jarina (Tabela 6). Segundo dados 

dos DSEIs responsáveis pelo atendimento a estas comunidades, o número total de habitantes 

Kayapó destas TIs é 8.072, sem se considerar as populações indígenas isoladas, cujos indícios 

vêm sendo esporadicamente observados nas TIs Kayapó e Menkragnoti (A. Jerozolimski, L. C. 

Sampaio, comunicação pessoal; Tabela 7). O número médio de habitantes por comunidade 

Kayapó é 169, sendo que a menor comunidade (Moidjam) possui apenas 18 habitantes e a maior 

(Gorotire) possui 1.031 habitantes. A mediana do número de habitantes é 76,5, indicando que a 

maior parte das comunidades apresenta uma população pequena. De fato, mais da metade 

(54,3% ou 25) das comunidades Kayapó das TIs contempladas possui menos de 100 habitantes, 

enquanto 21,7% (10) possui de 101 a 200 habitantes e 23,9% (11) possui mais de 201 habitantes 

(Figuras 3 e 4). A população Kayapó nas TIs varia de 131, na TI Badjonkôre, a 4658 habitantes, 

na TI Kayapó (Tabela 7) 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Comunidades localizadas nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti, e o respectivo número de habitantes Kayapó, em julho de 2013. Fontes: Associação 

Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, Instituo Kabu, 

Instituto Raoni.  
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Terra Indígena Aldeia  População Kayapó 

Badjonkore Kranhãpare 131 

Baú Baú 138 

Baú Kamaú* 82 

Capoto/Jarina Bytire 68 

Capoto/Jarina Jatobá 44 

Capoto/Jarina Kameretikô (Tapayuna) ** 9 

Capoto/Jarina Kempo 40 

Capoto/Jarina Kremoro  510 

Capoto/Jarina Kretire 50 

Capoto/Jarina Krymare 29 

Capoto/Jarina Piaraçu 215 

Capoto/Jarina Ropni  288 

Capoto/Jarina Wani-Wani (Trumai) ** 3 

Kayapó A´Ukre 311 

Kayapó Apeiti * 77 

Kayapó Gorotire 1.031 

Kayapó Kedjerekrãn * 22 

Kayapó Kikretum 462 

Kayapó Kokokuedjã 70 

Kayapó Kokraimoro 486 

Kayapó Kranhkrô * 67 

Kayapó Kremáiti * 35 

Kayapó Kriny 131 

Kayapó Kubenkrãkei 256 

Kayapó Ladeira 189 

Kayapó Moidjam * 18 

Kayapó Moikarakô 442 

Kayapó Momokre * 53 
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Kayapó Ngôméiti * 76 

Kayapó Piôkrótikô * 23 

Kayapó Pykarãrãnkre 125 

Kayapó Pykatô * 56 

Kayapó Rikaró * 47 

Kayapó Tépdjâti * 70 

Kayapó Turedjam * 285 

Las Casas Kapran Krére 143 

Las Casas Las Casas 159 

Menkragnoti Kakãkuben 70 

Menkragnoti Kawatire  58 

Menkragnoti Kawatum * 57 

Menkragnoti Kendjam 187 

Menkragnoti Kororoty 109 

Menkragnoti Krimex* 31 

Menkragnoti Kubenkókre (Mekragnotí) 670 

Menkragnoti Mokrore * 63 

Menkragnoti Omeikrãkun 39 

Menkragnoti Pykany 186 

Menkragnoti Pyngraitire * 64 

 

* Comunidades formadas de cisões ocorridas a partir de 2010. 

** Comunidades de outras etnias que migraram do Parque Indígena do Xingu, porém coabitadas por Kayapó.  
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Figura 3. Comunidades localizadas nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti, segundo o número de habitantes. Fontes: Associação Floresta Protegida, DSEI 

Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, Instituo Kabu, Instituto Raoni. 
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Figura 4. Distribuição do número de habitantes por comunidade, para as comunidades Kayapó localizadas 

nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. Fontes: 

Associação Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, 

Instituo Kabu, Instituto Raoni. 

 

Tabela 7. Número de comunidades Kayapó, número de habitantes Kayapó e presença de indícios de 

populações isoladas nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e 

Menkragnoti, em julho de 2013. Fontes: Associação Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, 

DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, Instituo Kabu, Instituto Raoni, ISA - De olho das Terras Indígenas. 

Terra Indígena 

Número de aldeias 

Kayapó População total Kayapó 

Indícios de 

populações isoladas 

TI Badjonkore 1 131 Não 

TI Baú 2 220 Não 

TI Capoto/Jarina 8* 1290** Não 

TI Kayapó 22 4658*** Sim 

TI Las Casas 2 302 Não 

TI Menkragnoti 11 1471 Sim 

Total 46 8.072 Sim 

* Entretanto existem também duas outras aldeias das etnias Tapayuna e Trumai na TI Capoto/Jarina. 

** Inclui indivíduos Kayapó que habitam aldeias de outras etnias (Tapayuna e Trumai) e famílias que vivem em antigos 

postos de vigilância (PVs) na TI. 

*** Inclui famílias que vivem em antigos postos de vigilância (PVs) na TI. 
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Nos últimos anos houve um aumento significativo no número de comunidades Kayapó, em 

comparação com o padrão observado nas três décadas anteriores (Figura 5). Enquanto em 2006 

havia apenas 18 comunidades nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e 

Menkragnoti, no final de 2010 este número já havia chegado a 30 e em 2013 atingiu 46 

comunidades. As novas comunidades se originaram a partir de cisões que ocorreram 

principalmente nos últimos três anos, sendo que várias delas são caracterizadas por populações 

extremamente reduzidas, como, por exemplo, Kedjerekrãn, Moidjam e Piôkrótikô (Tabela 6).  

 

  

Figura 5. Número total de comunidades Kayapó localizadas nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti, nos últimos 50 anos. Adaptado de Jerozolimski et al. 2011. Fontes: 

Nimuendajú 1952, Arnaud 1987, Ricardo 2000, Ricardo & Ricardo 2006, Kayapó et al. 2007, SIASI – 

Funasa/MS 2010, Associação Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, 

DSEI Rio Tapajós, Instituo Kabu, Instituto Raoni. 

 

A população total Kayapó também cresceu e continua crescendo de forma acentuada 

(Figura 6). Segundo informações fornecidas pelos DSEIs que atuam na região (DSEI Kayapó do 

Mato Grosso 2013, DSEI Kayapó do Pará 2013, DSEI Rio Tapajós 2013), a população total 

Kayapó atendida nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti em 

julho de 2013 era de 8.072 pessoas. Ao final de 2010, segundo dados da Fundação Nacional de 

Saúde (FUNASA, 2010), a população destas TIs somava 7.138 pessoas, o que corresponde a um 

crescimento populacional de 13,13% nos últimos dois anos e meio (dezembro de 2010 a julho de 

2013), ou um crescimento anual médio de 5,25%.  
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Figura 6. Aumento da população total Kayapó nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas 

e Menkragnoti da década de 50 até o presente. Adaptado de Jerozolimski et al. 2011. Fontes: Nimuendajú 

1952, Arnaud 1987, Ricardo 2000, Ricardo & Ricardo 2006, Kayapó et al. 2007, SIASI – Funasa/MS 2010, 

Associação Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, 

Instituo Kabu, Instituto Raoni.  

 

Se as TIs forem consideradas separadamente, nota-se que nas TIs Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó e Menkragnoti houve um aumento relativamente constante da população nos últimos 

anos, enquanto nas TIs Badjonkôre e Las Casas houve maior variação no número de habitantes, 

inclusive havendo diminuição em alguns intervalos, como entre 2006 e 2010 na TI Badjonkôre e 

entre 2010 e 2013 na TI Las Casas (Figura 7). A variação nas populações destas TIs 

provavelmente está relacionada à migração de famílias para aldeias localizadas em outras TIs, 

como é costume entre os Kayapó (Jerozolimski et al. 2011). Pelo fato destas TIs apresentarem 

poucas aldeias (1 e 2, respectivamente) e um número reduzido de habitantes, a saída de poucas 

famílias pode afetar significativamente sua população total e, consequentemente, suas taxas de 

crescimento. No caso da TI Badjonkôre, o deslocamento para a TI Kayapó (e recentemente para a 

TI Menkragnoti) do grupo que deu origem à comunidade de Kawatire a partir de uma cisão de 

Kranhãpare em 2007 (Adriano Jerozolimski, comunicação pessoal), foi o fator responsável pela 

brusca diminuição de sua população entre 2006 e 2010. Já no caso da TI Las Casas, a diminuição 

da população entre 2010 e 2013 provavelmente aconteceu devido ao fato de algumas famílias 

terem se mudado da comunidade Las Casas para a comunidade Kriny, em 2010. Além disso, no 

mesmo ano, muitos Kayapó de outras aldeias passaram longos períodos em Las Casas devido à 

realização de festas tradicionais, tendo sido possivelmente contabilizados no censo populacional 

realizado pelo DSEI (Sol Gonzales, ver anexo 2).   
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Figura 7. População Kayapó das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti da 

década de 90 até o presente. Adaptado de Jerozolimski et al. 2011. Fontes: Nimuendajú 1952, Arnaud 

1987, Ricardo 2000, Ricardo & Ricardo 2006, Kayapó et al. 2007, SIASI – Funasa/MS 2010, Associação 

Floresta Protegida, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, Instituo Kabu, 

Instituto Raoni.  

 

7.2. Saúde 

 

7.2.1. O atendimento à saúde dos Kayapó 

  

O atendimento à saúde das comunidades indígenas no Brasil é realizado pela Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde, por meio dos Distritos Especiais de 

Saúde Indígena (DSEIs), que são unidades gestoras descentralizadas do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena – SasiSUS. Além dos DSEIs, a estrutura de atendimento para os indígenas 

conta com postos de saúde, com os Pólos Base e com as Casas de Saúde Indígena (CASAIs), 

em consonância com o Sistema Único de Saúde (SUS; Figura 8). A SESAI foi criada em 2010, 

substituindo a antiga Fundação Nacional de Saúde (Funasa) no cuidado básico aos Povos 

Indígenas, e tem como missão “proteger, promover e recuperar a saúde dos povos indígenas e 

orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação em 

saúde, segundo o perfil epidemiológico e a condição sanitária de cada DSEI” (Ministério da Saúde 

2013). As principais funções dos DSEIS e dos seus respectivos Pólos Base são a manutenção 

dos postos e profissionais de saúde nas aldeias, o diagnóstico de doenças, a investigação 

epidemiológica, o fornecimento de medicamentos, a coleta de materiais para exame, o 

TI Badjonkôre TI Baú TI Capoto Jarina

TI Kayapó TI Las Casas TI Menkragnoti
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fornecimento de tratamento odontológico, o encaminhamento de pacientes para hospitais, a 

organização de campanhas de vacinação, o fornecimento de informações sobre doenças e sua 

prevenção, a realização de ações voltadas ao saneamento básico nas comunidades, o 

treinamento de agentes indígenas de saúde (AIS) e de saneamento (AISAN) e o planejamento 

das ações das equipes multidisciplinares na área de abrangência, coleta, análise e sistematização 

de dados (Ministério da Saúde, 2013). 

 

Figura 8.  Organização do Distrito Especial de Saúde Indígena (DSEI) e modelo de assistência prestada 

aos indígenas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI – Ministério da Saúde). Fonte: Ministério 

da Saúde.  

O atendimento à saúde das comunidades das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti é realizado pelos Distritos Especiais de Saúde Indígena 

(DSEIs) Kayapó do Pará, Kayapó do Mato Grosso e Rio Tapajós. O DSEI Kayapó do Pará está 

localizado no município de Redenção e conta com CASAIs e Pólos Base que atendem os Kayapó 

nos municípios de Redenção, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu. É responsável 

pelo atendimento de cerca de 5.300 indígenas Kayapó (até julho de 2013), que habitam as 

comunidades localizadas principalmente na TIs Kayapó, mas também nas TIs Menkragnoti, 

Badjonkore e Las Casas (Tabela 8). Já o DSEI Kayapó do Mato Grosso está localizado no 

município de Colíder e possui CASAIs e Pólos bases para atendimento dos Kayapó em Colíder e 

Peixoto de Azevedo, atendendo cerca de 1.500 Kayapó que vivem na TI Capoto/Jarina e na TI 

Menkragnoti (Tabela 8). O DSEI Rio Tapajós atende o restante das comunidades Kayapó por 



41 
 

meio do Pólo Base e da CASAI de Novo Progresso, onde são atendidos cerca de 1.200 Kayapó 

da TI Baú e da TI Menkragnoti (Tabela 8; Figura 9).   

 

 

Figura 9. Área de atuação dos Distritos Especiais de Saúde Indígena (DSEIs) que atendem as 

comunidades Kayapó das TIs o Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

 

Tabela 8. DSEIs responsáveis pelo atendimento à saúde nas comunidades Kayapó localizadas nas Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, 

DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós. 

Terra Indígena Aldeia  DSEI responsável 

Badjonkore Kranhãpare DSEI Kaiapó - PA 

Baú Baú DSEI Rio Tapajós 

Baú Kamaú DSEI Rio Tapajós 
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Capoto/Jarina Bytire DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Jatobá DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Kameretikô  DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Kempo DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Kremoro DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Kretire DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Krymare DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Piaraçu DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Ropni  DSEI Kayapó - MT 

Capoto/Jarina Wani-Wani  DSEI Kayapó - MT 

Kayapó A´Ukre DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Apeiti  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Gorotire DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kedjerekrãn  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kikretum DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kokokuedjã DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kokraimoro DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kranhkrô  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kremáiti  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kriny DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Kubenkrãkei DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Ladeira DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Moidjam  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Moikarakô DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Momokre DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Ngôméiti  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Piôkrótikô  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Pykarãrãnkre DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Pykatô  DSEI Kaiapó - PA 
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Kayapó Rikaró  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Tépdjâti  DSEI Kaiapó - PA 

Kayapó Turedjam  DSEI Kaiapó - PA 

Las Casas Kapran Krére DSEI Kaiapó - PA 

Las Casas Las Casas DSEI Kaiapó - PA 

Menkragnoti Kakãkuben DSEI Kayapó - MT 

Menkragnoti Kawatire  DSEI Kaiapó - PA 

Menkragnoti Kawatum  DSEI Rio Tapajós 

Menkragnoti Kendjam DSEI Kaiapó - PA 

Menkragnoti Kororoty DSEI Kayapó - MT 

Menkragnoti Krimex DSEI Rio Tapajós 

Menkragnoti Kubenkókre  DSEI Rio Tapajós 

Menkragnoti Mokrore DSEI Kayapó - MT 

Menkragnoti Omeikankrun DSEI Kayapó - MT 

Menkragnoti Pykany DSEI Rio Tapajós 

Menkragnoti Pyngraitire  DSEI Rio Tapajós 

 

Das 49 comunidades consideradas, apenas 23 ou 47,9% contam com postos de saúde na 

própria aldeia (Tabelas 9 e 10). No geral, as aldeias mais novas, que estão muito próximas a 

aldeias mais antigas ou que estão muito perto das cidades não contam com postos e os pacientes 

são atendidos nas aldeias próximas ou no próprio polo base (Figura 10). No entanto, 100% das 

comunidades são incluídas nas campanhas de vacinação regularmente realizadas pelos DSEIs. 

Em 34 das 48 aldeias, o que corresponde a 70,8% do total, há dentistas atuando, embora não 

estejam presentes constantemente na aldeia. Normalmente, o(s) dentista(s) visita(m) as 

comunidades a cada um ou dois meses, atendendo os pacientes que necessitam de tratamento 

(DSEI Kayapó MT). No entanto, esta frequência está muito aquém da necessidade das 

comunidades. A saúde bucal dos Kayapó no geral está muito ruim, especialmente devido a 

mudanças na alimentação, como alto consumo de açúcar, e não há em muitas aldeias um 

trabalho constante voltado à prevenção.  
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Figura 10. Presença de posto de saúde nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, 

Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio 

Tapajós.  

 

Tabela 9. Presença de posto de saúde, realização de campanhas de vacinação e atuação de dentistas nas 

comunidades Kayapó das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

Terra Indígena Aldeia  Presença de posto 

de saúde na aldeia 

Realização de 

campanhas de 

vacinação regulares 

Presença de 

dentista(s) 

atuando na aldeia  

Badjonkore Kranhãpare Sim Sim Sim 

Baú Baú Sim Sim Sim 

Baú Kamaú Não Sim Sim 

Capoto/Jarina Bytire Não Sim Sim 
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Capoto/Jarina Jatobá Não Sim Sim 

Capoto/Jarina Kempo Não Sim Sim 

Capoto/Jarina Kremoro Sim Sim Sim 

Capoto/Jarina Kretire Não Sim Sim 

Capoto/Jarina Krymare Não Sim Sim 

Capoto/Jarina Piaraçu Sim Sim Sim 

Capoto/Jarina Ropni  Sim Sim Sim 

Capoto/Jarina Kameretikô  Sim Sim Sim 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Não Sim Sim 

Kayapó A´Ukre Sim Sim Sim 

Kayapó Apeiti  Sim Sim Sim 

Kayapó Gorotire Sim Sim Sim 

Kayapó Kedjerekrãn  Não Sim Não 

Kayapó Kikretum Sim Sim Sim 

Kayapó Kokokuedjã Não Sim Não 

Kayapó Kokraimoro Sim Sim Sim 

Kayapó Kranhkrô  Não Sim Não 

Kayapó Kremáiti  Não Sim Não 

Kayapó Kriny Sim Sim Sim 

Kayapó Kubenkrãkei Sim Sim Não 

Kayapó Ladeira Não Sim Não 

Kayapó Moidjam  Não Sim Sim 

Kayapó Moikarakô Sim Sim Sim 

Kayapó Momokre Sim Sim Sim 

Kayapó Ngôméiti  Não Sim Não 

Kayapó Piôkrótikô  Não Sim Não 

Kayapó Pykarãrãnkre Sim Sim Sim 

Kayapó Pykatô  Não Sim Não 

Kayapó Rikaró  Não Sim Não 



46 
 

Kayapó Tépdjâti  Não Sim Não 

Kayapó Turedjam  Sim Sim Sim 

Las Casas Kapran Krére Não Sim Não 

Las Casas Las Casas Sim Sim Sim 

Menkragnoti Kakãkuben Sim Sim Sim 

Menkragnoti Kawatire  Não Sim Não 

Menkragnoti Kawatum  Não Sim Sim 

Menkragnoti Kendjam Sim Sim Não 

Menkragnoti Kororoty Sim Sim Sim 

Menkragnoti Krimex Não Sim Sim 

Menkragnoti Kubenkókre  Sim Sim Sim 

Menkragnoti Mokrore Não Sim Sim 

Menkragnoti Omeikankrun Não Sim Sim 

Menkragnoti Pykany Sim Sim Sim 

Menkragnoti Pyngraitire  Não Sim Sim 

 

Tabela 10. Proporção de comunidades com posto de saúde, com realização de campanhas de vacinação e 

com atuação de dentistas, nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

Terra Indígena % de aldeias com 

posto de saúde  

% de aldeias com 

atuação de dentista 

% de aldeias atendidas 

por campanhas de 

vacinação  

Badjonkore 100,0 100,0 100,0 

Baú 50,0 100,0 100,0 

Capoto/Jarina 40,0 100,0 100,0 

Kayapó 50,0 50,0 100,0 

Las Casas 50,0 50,0 100,0 

Menkragnoti 45,5 81,8 100,0 

Total 47,9 70,8 100,0 
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Apenas nas aldeias que possuem posto de saúde (48% do total) há profissionais de saúde 

não indígenas para atender a população Kayapó. Estes profissionais são em sua maioria técnicos 

de enfermagem, que fazem normalmente turnos de 20 dias seguidos nas aldeias (tendo 10 dias 

de folga) e realizam o primeiro atendimento aos pacientes, além de fazer um trabalho preventivo e 

de acompanhamento dos mesmos. Muitos deles dominam a língua Kayapó. O número de 

profissionais de saúde nas comunidades com postos varia de um a cinco (Tabela 11). Em relação 

ao número de Kayapó atendidos, os valores variam de dois a 35 profissionais de saúde não 

indígenas para cada 1000 habitantes. Os números de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e de 

Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) nas comunidades variam de nenhum a oito e de 

nenhum a dois, respectivamente, e independem da presença de posto de saúde (Tabela 11).  

Tabela 11. Número de profissionais de saúde não indígenas, de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e se 

Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) nas comunidades Kayapó das Terras Indígenas Kayapó, 

Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre, total e por 1000 habitantes. Fontes: DSEI Kayapó do Mato 

Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

Terra 

Indígena 

Aldeia  Profissionais de 

saúde não indígenas 

(N
o
 total / N

o
 por 1000 

habitantes) 

Agentes Indígenas 

de Saúde - AIS (N
o
 

total / N
o
 por 1000 

habitantes) 

Agentes Indígenas 

de Saneamento - 

AISAN (N
o
 total / N

o
 

por 1000 habitantes) 

Badjonkore Kranhãpare 2 / 15 1 / 8 1 / 8 

Baú Baú 2 / 14 1 / 7 1 / 7 

Baú Kamaú 0 / 0 1 / 12 0 / 0 

Capoto/Jarina Bytire 0 / 0 1 / 15 0 / 0 

Capoto/Jarina Jatobá 0 / 0 1 / 23 1 / 23 

Capoto/Jarina Kempo 1 / 10 1 / 10 1 / 10 

Capoto/Jarina Kremoro 0 / 0 1 / 25 0 / 0 

Capoto/Jarina Kretire 3 / 6 3 / 6 1 / 2 

Capoto/Jarina Krymare 0 / 0 1 / 20 0 / 0 

Capoto/Jarina Piaraçu 0 / 0 1 / 34 0 / 0 

Capoto/Jarina Ropni  1 / 9 1 / 9 1 / 9 

Capoto/Jarina Kameretikô  3 / 14 1 / 5 1 / 5 

Capoto/Jarina Wani-Wani  0 / 0 1 / 19 1 / 19 

Kayapó A´Ukre 2 / 6 1 / 6 1 / 3 
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Kayapó Apeiti  2 / 26 1 / 13 1 / 13 

Kayapó Gorotire 2 / 2 8 / 8 2 / 2 

Kayapó Kedjerekrãn  0 / 0 1 / 45 0 / 0 

Kayapó Kikretum 1 / 2 3 / 6 0 / 0 

Kayapó Kokokuedjã 0 / 0 1 / 14 1 / 14 

Kayapó Kokraimoro 2 / 4 2 / 4 1 / 2 

Kayapó Kranhkrô  0 / 0 1 / 15 0 / 0 

Kayapó Kremáiti  0 / 0 1 / 29 0 / 0 

Kayapó Kriny 2 / 15 3 / 23 1 / 8 

Kayapó Kubenkrãkei 1 / 4 2 / 8 1 / 4 

Kayapó Ladeira 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Kayapó Moidjam  0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Kayapó Moikarakô 2 / 5 2 / 5 1 / 2 

Kayapó Momokre 0 / 0 2 / 38 0 / 0 

Kayapó Ngôméiti  0 / 0 1 /13 0 / 0 

Kayapó Piôkrótikô  0 / 0 2 / 87 0 / 0 

Kayapó Pykarãrãnkre 2 / 16 2 / 16 1 / 8 

Kayapó Pykatô  0 / 0 1 / 18 1 / 18 

Kayapó Rikaró  0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Kayapó Tépdjâti  0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Kayapó Turedjam  0 / 0 2 / 7 1 / 4 

Las Casas Kapran Krére 0 / 0 1 / 7 1 / 7 

Las Casas Las Casas 2 / 13 2 / 13 1 / 6 

Menkragnoti Kakãkuben 1 / 14 1 / 14 0 / 0 

Menkragnoti Kawatire  0 / 0 1 / 17 1 / 17 

Menkragnoti Kawatum  2 / 35 1 / 18 0 / 0 

Menkragnoti Kendjam 1 / 5 1 /11 1 / 5 

Menkragnoti Kororoty 1 / 9 1 / 9 0 / 0 

Menkragnoti Krimex 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
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Menkragnoti Kubenkókre  6 / 9 2 / 3 1 / 1 

Menkragnoti Mokrore 0 / 0 1 / 16 0 / 0 

Menkragnoti Omeikankrun 0 / 0 1 / 26 0 / 0 

Menkragnoti Pykany 5 / 27 1 / 11 1 / 5 

Menkragnoti Pyngraitire  0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

A TI Badjonkôre é a que se encontra na melhor situação em relação à presença de 

profissionais, enquanto a TI Kayapó é a que possui menos profissionais por aldeia e por 1000 

habitantes. Em relação ao número médio de AIS e AISAN por aldeia, a TI Kayapó e a TI Las 

Casas são as que apresentam mais profissionais, respectivamente. Se for considerado o número 

de AIS e AISAN por 1000 habitantes, as TIs Capoto/Jarina e Badjonkôre são as que se encontram 

em melhor situação, respectivamente. Porém, os números de AIS e AISAN não são tão 

discrepantes entre as aldeias quanto o número de profissionais não-indígenas. (Figura 11) 
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Figura 11. Número médio por aldeia (a) e número por 1000 habitantes (b) de profissionais de saúde não 

indígena, de agentes indígenas da saúde (AIS) e de agentes indígenas de saneamento (AISAN), nas Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre.  

Além dos profissionais presentes nas comunidades, como é o caso dos técnicos de 

enfermagem, AIS e AISAN, o atendimento aos Kayapó nos Polos Bases e nos DSEIS conta com 

médicos, enfermeiras, nutricionistas, dentistas, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de 

laboratório, agentes de saúde pública, entre outros (Ministério da Saúde 2013). Entretanto, alguns 

tipos de profissionais, como médicos, dentistas e nutricionistas são bastante escassos (Tabela 

12). No total, existem apenas quatro médicos para atender mais de oito mil Kayapó. 

Recentemente, o DSEI Kayapó do PA foi contemplado com mais um médico pelo programa Mais 

Médicos, do Governo Federal (Ministério da saúde 2013).  

Tabela 12. Número total de profissionais de saúde não indígenas que atuam nos DSEIs Kayapó do Mato 

Grosso, Kayapó do Pará e Rio Tapajós. Fonte: Ministério da Saúde - SESAI. 

 

 

 

 

 

 

Segundo informações fornecidas pelos DSEIs, em nenhuma comunidade Kayapó 

contemplada neste diagnóstico são desenvolvidos projetos de saúde em parceria com outras 

organizações.  

 

7.2.2. Saneamento básico nas comunidades Kayapó 

 

Quase metade (47%) das comunidades Kayapó das TIs Kayapó, Menkragnoti, 

Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre não possui poço artesiano nas aldeias para o fornecimento de 

água potável. Em 40,8% das comunidades já há posso artesiano e em 12,2% o poço está em fase 

de construção. Nas comunidades onde não existe poço, a água é captada diretamente do rio, 

muitas vezes em locais inapropriados, onde a população toma banho e lava roupa e utensílios. 

Isso facilita a disseminação de diarréias e verminoses, além de oferecer perigo de contaminação 

da população em locais onde a água do rio pode estar contaminada por mercúrio proveniente de 

mineração ilegal (Tabelas 13 e 14). Não há esgoto sanitário em nenhuma das comunidades. Na 

DSEI 

N
o
 total de 

Médicos 

N
o
 total de 

Enfermeiros 

N
o
 total de 

Dentistas 

N
o
 total de 

Nutricionistas 

DSEI Kayapó PA 1 17 5 1 

DSEI Kayapó MT 1 12 3 1 

DSEI Rio Tapajós 2 22 1 1 

Total 4 51 9 3 



51 
 

maioria das comunidades os dejetos humanos são depositados em fossas rudimentares ou ao ar 

livre. Recentemente, os DSEIS adotaram uma política de construção de banheiros nas 

comunidades Kayapó, porém a mesma está apenas iniciando e há dúvidas sobre a real eficácia 

dos banheiros para a melhoria das condições sanitárias nas comunidades).  

 

Tabela 13. Presença de poço artesiano e de esgoto sanitário, e possibilidade de haver contaminação por 

mercúrio nas comunidades Kayapó das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.   

Terra Indígena Aldeia  Presença de 

poço artesiano  

Presença de 

esgoto sanitário  

Possibilidade de 

contaminação da água 

por mercúrio  

Badjonkore Kranhãpare Sim Não   Não 

Baú Baú Não Não   Sim 

Baú Kamaú Não Não   Sim 

Capoto/Jarina Bytire Não Não   Não 

Capoto/Jarina Jatobá Sim Não   Não 

Capoto/Jarina Kempo Sim Não   Não 

Capoto/Jarina Kremoro Não Não   Não 

Capoto/Jarina Kretire Não Não   Não 

Capoto/Jarina Krymare Não Não   Não 

Capoto/Jarina Piaraçu Não Não   Não 

Capoto/Jarina Ropni  Sim Não   Não 

Capoto/Jarina Kameretikô  Sim Não   Não 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Sim Não   Não 

Kayapó A´Ukre Sim Não   Não 

Kayapó Apeiti  Sim Não   Sim 

Kayapó Gorotire Não Não   Sim 

Kayapó Kedjerekrãn  Não Não   Sim 

Kayapó Kikretum Sim Não   Sim 

Kayapó Kokokuedjã Sim Não   Sim 

Kayapó Kokraimoro Sim Não   Não 

Kayapó Kranhkrô  Em construção Não   Sim 

Kayapó Kremáiti  Em construção Não   Não 
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Kayapó Kriny Sim Não   Sim 

Kayapó Kubenkrãkei Sim Não   Não 

Kayapó Ladeira Naõ Não   Sim 

Kayapó Moidjam  Não Não   Sim 

Kayapó Moikarakô Sim Não   Não 

Kayapó Momokre Sim Não   Sim 

Kayapó Ngôméiti  Em construção Não   Sim 

Kayapó Piôkrótikô  Não Não   Sim 

Kayapó Pykarãrãnkre Em construção Não   Não 

Kayapó Pykatô  Sim Não   Não 

Kayapó Rikaró  Não Não   Não 

Kayapó Tépdjâti  Não Não   Não 

Kayapó Turedjam  Em construção Não   Sim 

Las Casas Kapran Krére Sim Não   Não 

Las Casas Las Casas Sim Não   Não 

Menkragnoti Kakãkuben Não Não   Não 

Menkragnoti Kawatire  Em construção Não   Não 

Menkragnoti Kawatum  Não Não   Sim 

Menkragnoti Kendjam Sim Não   Não 

Menkragnoti Kororoty Não Não   Não 

Menkragnoti Krimex Não Não   Sim 

Menkragnoti Kubenkókre  Não Não   Não 

Menkragnoti Mokrore Não Não   Não 

Menkragnoti Omeikankrun Não Não   Não 

Menkragnoti Pykany Não Não   Não 

Menkragnoti Pyngraitire  Não Não   Sim 
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Tabela 14. Proporção de aldeias com poço artesiano, com esgoto sanitário, e com possibilidade de haver 

contaminação por mercúrio nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós. 

Terra Indígena % de aldeias com poço 

artesiano (inclui poços 

em construção) 

% de aldeias com 

esgoto sanitário 

% de aldeias com 

possibilidade de 

contaminação da água 

por mercúrio  

Badjonkore 100,0 0,0 0,0 

Baú 0,0 0,0 100,0 

Capoto/Jarina 50,0 0,0 0,0 

Kayapó 68,2 0,0 59,1 

Las Casas 100,0 0,0 0,0 

Menkragnoti 18,2 0,0 27,3 

Total 45,8 0,0 37,5 

 

A destinação do lixo das aldeias é um problema em crescimento nas aldeias, já que a 

quantidade de lixo produzido está totalmente associada ao crescente consumo de produtos vindos 

de fora da TI. Segundo os DSEIs consultados, o lixo doméstico produzido nas aldeias é incinerado 

ou enterrado em valas nas próprias aldeias. Já o lixo hospitalar produzido nas farmácias é 

encaminhado para a cidade, onde PE incinerado ou destinado ao local de coleta adequado 

(Tabela 15). No entanto, o que se observa em muitas comunidades é que há lixo não orgânico, 

como plásticos, e até mesmo lixo tóxico, como pilhas, no chão das aldeias. Tradicionalmente, todo 

o lixo produzido pelos Kayapó era obviamente orgânico e biodegradável, de forma que o hábito de 

se coletar o lixo é novo para eles, devendo ser sempre reforçado pelos profissionais de saúde.  

 

Tabela 15. Destinação do lixo doméstico e do lixo das farmácias nas comunidades Kayapó das Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, 

DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

Terra Indígena Aldeia  Destinação do lixo doméstico Destinação do lixo das 

farmácias 

Badjonkore Kranhãpare Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Baú Baú Incinerado na aldeia Encaminhado para cidade 

Baú Kamaú Incinerado na aldeia Encaminhado para cidade 
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Capoto/Jarina Bytire Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Jatobá Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Kempo Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Kremoro Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Kretire Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Krymare Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Piaraçu Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Ropni  Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Kameretikô  Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Kayapó A´Ukre Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Apeiti  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Gorotire Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kedjerekrãn  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kikretum Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kokokuedjã Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kokraimoro Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kranhkrô  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kremáiti  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kriny Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Kubenkrãkei Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Ladeira Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Moidjam  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Moikarakô Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Momokre Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Ngôméiti  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Piôkrótikô  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Pykarãrãnkre Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Pykatô  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 
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Kayapó Rikaró  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Tépdjâti  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Kayapó Turedjam  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Las Casas Kapran Krére Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Las Casas Las Casas Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Menkragnoti Kakãkuben Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Menkragnoti Kawatire  Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Menkragnoti Kawatum  Incinerado na aldeia Incinerado 

Menkragnoti Kendjam Incinerado na aldeia Incinerado na cidade 

Menkragnoti Kororoty Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Menkragnoti Krimex Incinerado na aldeia Incinerado 

Menkragnoti Kubenkókre  Incinerado na aldeia Incinerado 

Menkragnoti Mokrore Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Menkragnoti Omeikankrun Enterrado em vala na aldeia Encaminhado para cidade 

Menkragnoti Pykany Incinerado na aldeia Incinerado 

Menkragnoti Pyngraitire  Incinerado na aldeia Incinerado 

 

 

7.2.3. A saúde dos Kayapó 

 

As principais doenças e problemas de saúde apontados pelos DSEIs Kayapó do PA, 

Kayapó do MT e Rio Tapajós para as comunidades das TIs Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, 

Baú e Badjonkôre nos últimos meses foram, em ordem de importância, problemas respiratórios 

(dispneia, tosses), verminoses, diarreias, doenças de pele (principalmente escabiose) e mialgia 

(dores generalizadas). Outros problemas comuns de saúde citados incluem pediculose (piolho), 

enxaqueca, cefaleia, gastroenterites e conjuntivite. Foram também citadas algumas doenças que, 

embora sejam menos comuns nas aldeias, são bastante graves, como é o caso da malária, da 

tuberculose, da leishmaniose cutânea e visceral e da desnutrição (Tabela 16).  

Algumas das possíveis causas para a alta incidência dos problemas de saúde citados 

estão a ausência de poços artesianos (ver tabela 14), a falta de ações de prevenção e informação 

das comunidades sobre as formas de contágio de doenças (como verminoses, gripes, conjuntivite, 

tuberculose etc.) e a importância de se manter condições mínimas de higiene na aldeia, a 

presença de animais domésticos que atuam como vetores de doenças (como escabiose ou sarna 
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e bicho de pé), entre outras. A desnutrição observada em algumas comunidades da TI Kayapó 

pode estar relacionada ao consumo de alimentos exógenos, com baixo valor nutricional, em 

substituição aos alimentos tradicionais. As atuais mudanças nos hábitos alimentares (ver seção 

“subsistência e segurança alimentar”) e o consumo excessivo de sal, açúcar, arroz branco e 

farinha refinada, entre outros, podem futuramente desencadear outros problemas de saúde 

graves, como diabetes e obesidade.  

 

Tabela 16. Principais doenças e problemas de saúde registrados nas comunidades Kayapó atendidas pelos 

DSEIs Kayapó do Mato Grosso, Kayapó do Pará e Rio Tapajós. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, 

DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós.  

DSEI 

 

Doenças / problemas de saúde mais 

frequentes 

Doenças / problemas de saúde menos 

frequentes porém graves 

DSEI Kayapó PA 

 

Problemas respiratórios, verminoses, 

diarreias, doenças de pele, mialgia  

Tuberculose, desnutrição 

DSEI Kayapó MT 

 

Problemas respiratórios, verminoses, 

diarreias, doenças de pele, mialgia 

Leishmaniose cutânea e visceral, 

tuberculose, malária 

DSEI Rio Tapajós Problemas respiratórios Malária 

 

A taxa de mortalidade adulta (> 12 anos) para todos Kayapó atendidos pelos DSEIs 

Kayapó do Pará, Kayapó do Mato Grosso e Rio Tapajós foi 233 / 100.000 habitantes, para o 

período de Janeiro a Julho de 2013 (Tabela 17). Desta forma, a taxa anual de mortalidade adulta 

pode ser considerada o dobro desta, ou seja, 465,9/100.000 habitantes. Esta taxa é 

extremamente alta quando comparada à taxa de mortalidade de adultos (entre 15 e 60 anos) do 

Brasil para 2011 (151/100.000 hab.; WHO 2013) e equivalente à taxa de países subdesenvolvidos 

na África, onde a taxa de mortalidade de adultos alcança mais de 400/100.000 hab. (WHO 2013). 

Deve ser considerado, entretanto, que a faixa etária considerada para o cálculo da mortalidade 

para os Kayapó é mais ampla e inclui indivíduos idosos, o que pode resultar em uma taxa 

levemente mais elevada do que as utilizadas para comparação . Além disto, o cálculo de todas as 

taxas (mortalidade adulta, infantil, materna e de cesarianas) foi realizado para uma população 

relativamente pequena (4.722 pessoas), o que diminui sua precisão. Ainda sim, o valor 

encontrado é extremente alto. 

A taxa de mortalidade infantil (até um ano de idade) para os Kayapó também foi 

extremamente alta (36,9/1000 nascidos vivos para o período de Janeiro a Julho de 2013; Tabela 

17), sendo quase três vezes maior do que a taxa para o Brasil (13/1000) em 2012, e equivalente 

às de países como Butão (36/1000) e Camboja (34/1000). A taxa de mortalidade materna para os 
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Kayapó atendidos pelos três DSEIs foi de 735,3 / 100.000 partos, e também é extremamente alta. 

No entanto, devido ao baixo número amostral (136 partos), este valor não é preciso. Houve 

apenas um óbito. O cálculo desta taxa em um período mais longo de tempo para os Kayapo 

aumentaria sua precisão. A taxa de partos cesáreos foi de 5,9% (Tabela 17), o que é um valor 

baixo em comparação com o valor de 15% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O 

difícil acesso à maioria das comunidades torna o atendimento emergencial ao parto extremamente 

precário, em casos extremos, podendo levar a complicações e até mesmo ao óbito da mãe e do 

bebê. A taxa de cesáreas (5,9%; Tabela 17) entre as mulheres Kayapó é mais de oito vezes mais 

baixa do que a taxa altíssima de mais de 50% observada para o Brasil, onde o alto índice de 

cesáreas é um problema de saúde pública (WHO 2013).  

As taxas de mortalidade adulta, infantil, materna são parâmetros da saúde de uma 

população extremamente importantes, já que refletem as condições socioambientais e 

econômicas e os cuidados de saúde às quais esta população está sujeita (OMS 2013).  Já a taxa 

de partos cesáreos pode refletir, por um lado, a ausência de assistência à mãe e ao bebê no 

momento do parto, e por outro, uma interferência desnecessária à saúde e à cultura dos mesmos. 

 

Tabela 17. Taxas de mortalidade adulta, infantil e materna e de cesarianas para os Kayapó atendidos pelo 

DSEI Kayapó do Pará, para o período de janeiro a julho de 2013. Fontes: DSEI Kayapó do Mato Grosso, 

DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós. 

DSEI 

Taxa de 

mortalidade adulta 

- jan a jul 2013 

(por 100.000) 

Taxa de 

mortalidade 

infantil - jan a jul 

2013 (por 1000) 

Taxa de 

mortalidade 

materna - jan a jul 

2013 (por 100.000) 

Taxa de 

cesarianas - 

jan a jul 2013 

(%) 

DSEI Kayapó PA 285,4 (n=2.803) 28,8 (n=208) 1162,8 (n=86) 7,0 (n=86) 

DSEI Kayapó MT 85,5 (n=1.169) 37,0 (n=54) 0,0 (n=20) 10,0 (n=20) 

DSEI Rio Tapajós 266,7 (n=750) 83,3 (n=36) 0,0 (n=30) 0,0 (n=30) 

Total 233,0 (n=4.722) 36,9 (n=298) 735,3 (n=136) 5,9 (n=136) 

 

7.2.4. Percepção dos Kayapó sobre o atendimento à saúde  

 

 De acordo com a maioria dos Kayapó entrevistados, o atendimento à saúde nas aldeias 

está de médio a bom (Figura 12a). Já na cidade o atendimento à saúde foi classificado como 

mediano (Figura 12b). As principais críticas são a falta de medicamentos, as dificuldades no 

transporte de pacientes, a ausência de médicos e de dentistas.  
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Figura 12. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre a qualidade do atendimento à saúde prestado aos 

Kayapó nas aldeias (a) e na cidade (b).  

 

7.3.  Educação  

 

7.3.1. O atendimento à educação nas comunidades indígenas 

 

A educação escolar diferenciada, específica, intercultural e bilíngue é um direito 

assegurado aos povos indígenas pela Constituição federal de 1988, regulamentado pelas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, pela Resolução 3/99 do Conselho Nacional de 

Educação, pelo Decreto 6861 de 27/05/09, e contemplado no Plano Nacional de Educação, 

aprovado em 2001. Entre os objetivos e metas das diretrizes do Plano Nacional de Educação para 

a Educação Indígena (2001), estão: 

 Universalizar a adoção das diretrizes para a política nacional de educação escolar indígena 

e os parâmetros curriculares estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação e pelo 

Ministério da Educação pelos Estados e Municípios;  

 Universalizar a oferta às comunidades indígenas das primeiras séries do ensino 

fundamental, aumentando gradativamente para as demais séries, respeitando seus modos de 

vida, sua visão de mundo, sua cultura e sua língua; 

 Garantir a criação e reconhecimento oficial das “escolas indígenas”, assim como a 

implantação de infraestrutura adequada à realidade local e aquisição de equipamentos que 

garantam a qualidade do ensino, e assegurar a autonomia da comunidade no processo de 

decisões referentes à escola; 

 Auxiliar a produção e a publicação de materiais didáticos específicos e diferenciados; 

 Garantir a oferta de merenda e transporte escolar, quando necessário; 

 Regulamentar o a criação da carreira de professor indígena e a instituição do magistério 

indígena, apoiar a implementação de programas especiais para a formação de professores 
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indígenas em nível superior, e estabelecer programas de qualidade e contínuos de formação 

de professorado indígena. 

Dentre as políticas para a implementação da Educação Escolar Indígena está a sua 

organização em Territórios Etnoeducacionais (TEEs), que são “as terras indígenas, mesmo que 

descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocietárias caracterizadas 

por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e 

práticas culturais compartilhados” (Decreto 6.861, de 27 de maio de 2009). O objetivo dos TEEs é 

apoiar a implementação da Política de Educação Escolar Indígena, considerando a territorialidade 

das etnias, a participação indígena e a articulação entre os órgãos públicos (Ministério da 

Educação 2013).  

Desde 1991, a gestão da Educação Indígena no Brasil passou da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI) para o Ministério de Educação (MEC). Esta mudança resultou na descentralização 

do ensino escolar, cuja execução passou a ser responsabilidade das Secretarias de Educação 

dos Estados e Municípios, em consonância com as diretrizes do MEC. Em 2003, Em 2003, a 

Secretaria e Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade Social (SECAD) do MEC é a 

responsável pela gestão da Educação Indígena básica (Grupioni 2006).  

 

7.3.2. As escolas Kayapó 

 

Nas aldeias Kayapó localizadas no Estado do Pará, o ensino fundamental é vinculado às 

Secretarias de Educação dos Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo Progresso, 

Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do Araguaia e São Félix do Xingu. A Secretaria de 

Educação e Cultura (SEDUC) do Estado do Pará é responsável apenas pelo ensino médio nas 

escolas indígenas. Nas aldeias localizadas no Mato Grosso, parte das escolas de ensino 

fundamental é vinculada ao Município de Guarantã do Norte, porém a maioria é vinculada ao 

Governo Estadual (SEDUC MT), com a assessoria pedagógica das secretarias de educação dos 

Municípios de Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá (Tabela 18). O ensino médio nas escolas 

indígenas Kayapó é inteiramente responsabilidade da SEDUC do Mato Grosso. (Tabela 18). As 

escolas Kayapó fazem parte de dois Territórios Etnoeducacionais (TEEs), um que compreende 

aldeias das TIs Baú, Kayapó, Las Casas, Menkragnoti e Xikrin do Cateté (TEE Pykakwatynhre), e 

outro que compreende aldeias da TI Capoto/Jarina.  

 

Tabela 18. Esfera do governo e secretaria de educação responsável pela educação escolar nas 

comunidades Kayapó localizadas nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre. Fontes: Secretarias de Educação do Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará e dos 

Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do 

Araguaia, São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá. 
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Terra Indígena Aldeia  Esfera 

responsável 

Secretaria de Educação Responsável 

Badjonkore 

 

Kranhãpare 

 

Município 

 

Secretaria de Educação de Santana do Araguaia, 

PA 

Baú 

 

Baú 

 

Estado / 

Município 

SEDUC PA / Secretaria de Educação de Novo 

Progresso, PA  

Baú Kamaú Município Secretaria de Educação de Novo Progresso, PA 

Capoto/Jarina Bytire Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Colíder) 

Capoto/Jarina Jatobá Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Colíder) 

Capoto/Jarina Kameretikô Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo) 

Capoto/Jarina Kempo Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Colíder) 

Capoto/Jarina Kremoro 

Estado / 

Município 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Matupá) / Secretaria 

de Educação de Peixoto de Azevedo 

Capoto/Jarina Kretire Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Colíder) 

Capoto/Jarina Krymare Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo) 

Capoto/Jarina Piaraçu Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Colíder) 

Capoto/Jarina Ropni  Estado  

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo)  

Capoto/Jarina Wani-Wani  Município 

Secretaria de Educação de Peixoto de Azevedo, 

MT 

Kayapó A´Ukre Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Apeiti  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Gorotire Município Secretaria de Educação de Cumaru do Norte, PA 

Kayapó Kedjerekrãn  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 
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Kayapó Kikretum Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Kokokuedjã Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Kokraimoro Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Kranhkrô  Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Kremáiti  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Kriny Município Secretaria d Educação de Bannach, PA 

Kayapó Kubenkrãkei Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Ladeira Município Secretaria de Educação de Cumaru do Norte, PA 

Kayapó Moidjam  Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Moikarakô Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Momokre Município Secretaria de Educação de Cumaru do Norte, PA 

Kayapó Ngôméiti  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Piôkrótikô  Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Kayapó Pykarãrãnkre Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Pykatô  Município Secretaria de Educação de Cumaru do Norte, PA 

Kayapó Rikaró  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Tépdjâti  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Kayapó Turedjam  Município 

Secretaria de Educação de Ourilândia do Norte, 

PA 

Las Casas Kapran Krére Município Secretaria de Educação de Pau D'arco, PA 

Las Casas Las Casas Município Secretaria de Educação de Pau D'arco, PA 

Menkragnoti Kakãkuben Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Kawatire  Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 

Menkragnoti Kawatum * Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Kendjam Município Secretaria de Educação São Félix do Xingu, PA 
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Menkragnoti Kororoty Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Krimex Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Kubenkókre Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Mokrore Estado 

SEDUC MT (Assessoria pedagógica da 

Secretaria de Educação de Matupá)  

Menkragnoti Omeikrankun Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT  

Menkragnoti Pykany 

Estado / 

Município  

SEDUC PA / Secretaria de Educação de 

Guarantã do Norte, MT  

Menkragnoti Pyngrajtire Município 

Secretaria de Educação de Guarantã do Norte, 

MT 

 

 

Das 48 comunidades presentes nas TIs Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre, apenas três (6,25%) não possuem escolas ou salas de aula: Kamaú, Ladeira e 

Mokrore, todas localizadas no Estado do Pará (Tabela 19). Segundo informações das Secretarias 

de Educação que atendem as comunidades próximas às mesmas, estas comunidades não 

possuem escolas/salas devido ao fato de serem muito próximas à outra aldeia com escola, muito 

pequenas ou muito novas. O restante das comunidades, 93,75% do total, possui escolas ou, no 

caso das aldeias formadas recentemente, salas anexas às escolas situadas nas aldeias já 

estabelecidas há mais tempo. Nestas, a estrutura física das escolas geralmente é bastante 

rudimentar e muitas vezes improvisada, em barracos de palha, na casa do Guerreiro ou em casas 

tradicionais (FUNAI 2012). Das escolas/salas anexas em atividade, todas são de ensino 

fundamental, porém a maior parte delas não contempla os dois ciclos completos, oferecendo 

apenas os anos iniciais (1ª a 5ª anos; INEP 2012). Apenas cinco escolas (10,4% do total) nas 

aldeias possuem ensino médio, duas delas sob responsabilidade da SEDUC do PA e três sob 

responsabilidade de SEDUC do MT (apesar de uma delas estar no território do PA) (Tabela 19, 

Figura 13). As escolas de ensino médio da SEDUC do PA são modulares, consistindo de quatro 

ciclos, cada um com 50 dias letivos que constituem os 200 dias letivos previstos em lei (SEDUC 

PA) e atendem apenas os indígenas da própria comunidade. Em algumas comunidades é 

oferecida também Educação para Jovens e adultos (EJA), como é o caso das escolas em 

Gorotire, Kapran Krére, Kendjam, entre outras (INEP 2012).  
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Tabela 19. Presença de escola em atividade e curso oferecido (ensino médio ou fundamental) nas 

comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: 

Secretarias de Educação do Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará e dos Municípios de Bannach, 

Cumaru do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, São Félix do 

Xingu, Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá. n.a. = não se aplica; s.i. = sem informação.  

Terra Indígena Aldeia  Estado  Presença de 

escola na aldeia 

Ensino Fundamental ou 

Ensino médio 

Badjonkore Kranhãpare PA Sim Fundamental 

Baú Baú PA Sim Médio / Fundamental 

Baú Kamaú PA Não * n.a. 

Capoto/Jarina Bytire MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Jatobá MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Kameretikô MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Kempo MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Kremoro MT Sim Médio / Fundamental 

Capoto/Jarina Kretire MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Krymare MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Piaraçu MT Sim Médio / Fundamental 

Capoto/Jarina Ropni  MT Sim Fundamental 

Capoto/Jarina Wani-Wani  MT Sim Fundamental 

Kayapó A´Ukre PA Sim Fundamental 

Kayapó Apeiti  PA Sim Fundamental 

Kayapó Gorotire PA Sim Fundamental 

Kayapó Kedjerekrãn  PA Sim Fundamental 

Kayapó Kikretum PA Sim Fundamental 

Kayapó Kokokuedjã PA Sim Fundamental 

Kayapó Kokraimoro PA Sim Fundamental 

Kayapó Kranhkrô  PA Sim Fundamental 

Kayapó Kremáiti  PA Sim Fundamental 

Kayapó Kriny PA Sim Fundamental 

Kayapó Kubenkrãkei PA Sim Fundamental 
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Kayapó Ladeira PA Não ** n.a. 

Kayapó Moidjam  PA Sim Fundamental 

Kayapó Moikarakô PA Sim Fundamental 

Kayapó Momokre PA Sim Fundamental 

Kayapó Ngôméiti  PA Sim Fundamental 

Kayapó Piôkrótikô  PA Sim Fundamental 

Kayapó Pykarãrãnkre PA Sim Fundamental 

Kayapó Pykatô  PA Sim Fundamental 

Kayapó Rikaró  PA Sim Fundamental 

Kayapó Tépdjâti  PA Sim Fundamental 

Kayapó Turedjam  PA Sim Fundamental 

Las Casas Kapran Krére PA Sim Fundamental 

Las Casas Las Casas PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kakãkuben PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kawatire  PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kawatum * PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kendjam PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kororoty MT Sim Fundamental 

Menkragnoti Krimex PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Kubenkókre PA Sim Médio / Fundamental 

Menkragnoti Mokrore PA Não *** n.a. 

Menkragnoti Omeikrankun PA Sim Fundamental 

Menkragnoti Pykany PA Sim Médio / Fundamental 

Menkragnoti Pyngrajtire  PA Sim Fundamental 

 

* alunos estudam na escola da aldeia Baú que fica na outra margem do rio. 

** alunos estudam na escola de aldeia Gorotire, que fica a 4km de distância. 

*** alunos estudam em uma escola estadual grande na aldeia Terena, que fica próxima. 
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Figura 13. Presença de escolas de ensino médio e de ensino fundamental nas comunidades das Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Secretarias de Educação do 

Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará e dos Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo 

Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de 

Azevedo e Matupá. 

 

O número de alunos atendidos nas escolas indígenas nas aldeias das TIs Kayapó, 

Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre varia de 18 a 449, dependendo do tamanho da 

comunidade. O número de professores não indígenas que atuam nestas escolas varia de nenhum 

a oito, enquanto o número de professores indígenas varia de 1 a 14. O número médio de alunos 

por professor nas escolas é de 20,1, variando de 02 a 41 alunos por professor, na aldeia de 

Kakãkuben (Tabela 20). O número de turmas varia de 1 a 12, e na maioria dos casos são turmas 

multiciclares, onde alunos de diferentes anos estão reunidos ao mesmo tempo em uma mesma 

sala de aula. O número médio de alunos por turma é de 22,2, variando de três a 75 alunos por 

turma multiciclar, na aldeia de Kranhãpare (Tabela 21). Apenas três escolas (6,5%) contam com 

internet.  
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Tabela 20. Número total de alunos, de professores não indígenas, de professores indígenas e de alunos por 

professor nas escolas presentes nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, 

Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Secretarias de Educação do Estado do Mato Grosso, do Estado 

do Pará e dos Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, 

Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá. n.a. = não se aplica; s.i. = 

sem informação. 

Terra 

Indígena 

Aldeia  Número total 

de alunos 

N
o
 

professores 

não indígenas 

N
o
 

professores 

indígenas  

N
o
 de alunos por 

professor (indígenas 

e não indígenas) 

Badjonkore Kranhãpare 75 1 5 13 

Baú Baú 66 2 2 17 

Baú Kamaú 99 * n.a. 2 * n.a. * 

Capoto/Jarina Bytire 30 0 3 10 

Capoto/Jarina Jatobá s.i. 0 s.i. s.i. 

Capoto/Jarina Kameretikô 43 0 4 11 

Capoto/Jarina Kempo 26 0 2 13 

Capoto/Jarina Kremoro 262 0 13 20 

Capoto/Jarina Kretire 16 0 2 8 

Capoto/Jarina Krymare 19 0 10 2 

Capoto/Jarina Piaraçu 203 0 6 34 

Capoto/Jarina Ropni  129 0 s.i. s.i. 

Capoto/Jarina Wani-Wani  21 0 3 7 

Kayapó A´Ukre 140 2 3 28 

Kayapó Apeiti  50 1 1 25 

Kayapó Gorotire 449 8 8 28 

Kayapó Kedjerekrãn  58 1 1 29 

Kayapó Kikretum 221 4 3 32 

Kayapó Kokokuedjã 30 2 1 10 

Kayapó Kokraimoro 280 5 5 28 

Kayapó Kranhkrô  33 1 1 17 
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Kayapó Kremáiti  20 0 2 10 

Kayapó Kriny 40 1 3 10 

Kayapó Kubenkrãkei 85 3 3 14 

Kayapó Ladeira n.a.  n.a. n.a.  n.a.   

Kayapó Moidjam  21 1 1 11 

Kayapó Moikarakô 184 3 2 37 

Kayapó Momokre 48 1 2 16 

Kayapó Ngôméiti  49 1 1 25 

Kayapó Piôkrótikô  20 1 1 10 

Kayapó Pykarãrãnkre 67 2 2 17 

Kayapó Pykatô  18 0 1 18 

Kayapó Rikaró  61 1 1 31 

Kayapó Tépdjâti  26 1 1 13 

Kayapó Turedjam  94 2 2 24 

Las Casas Kapran Krére 79 1 3 20 

Las Casas Las Casas 85 1 3 21 

Menkragnoti Kakãkuben 41 0 1 41 

Menkragnoti Kawatire  52 1 1 26 

Menkragnoti Kawatum * 23 0 1 23 

Menkragnoti Kendjam 119 3 1 30 

Menkragnoti Kororoty 58 0 4 15 

Menkragnoti Krimex 34 0 1 34 

Menkragnoti Kubenkókre 397 1 14 26 

Menkragnoti Mokrore 45 0 3 15 

Menkragnoti Omeikrankun 25 0 1 25 

Menkragnoti Pykany 137 0 6 23 

Menkragnoti Pyngrajtire  44 1 1 22 

 

* Como em Kamaú não há escola, os professores dão aula na escola de Baú, onde os alunos de Kamaú estudam. 
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Tabela 21. Número total de turmas de ensino médio e fundamental, número de alunos por turma e presença 

de internet nas escolas presentes nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, 

Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Secretarias de Educação do Estado do Mato Grosso, do Estado 

do Pará e dos Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, 

Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá. n.a. = não se aplica; s.i. = 

sem informação. 

Terra Indígena Aldeia  Número de turmas (ensino 

médio e fundamental) 

Número de alunos 

por turma 

Acesso à 

internet 

Badjonkore Kranhãpare 1 75 Não 

Baú Baú 6 11 Não 

Baú Kamaú n.a. n.a. Não 

Capoto/Jarina Bytire 3 10 Não 

Capoto/Jarina Jatobá s.i. s.i. Não 

Capoto/Jarina Kameretikô 2 22 Não 

Capoto/Jarina Kempo 2 13 Não 

Capoto/Jarina Kremoro 8 33 Sim 

Capoto/Jarina Kretire 2 8 Não 

Capoto/Jarina Krymare 1 19 Sim 

Capoto/Jarina Piaraçu 6 34 Sim 

Capoto/Jarina Ropni  7 18 Não 

Capoto/Jarina Wani-Wani  1 21 Não 

Kayapó A´Ukre 5 28 Não 

Kayapó Apeiti  3 17 Não 

Kayapó Gorotire 12 37 Não 

Kayapó Kedjerekrãn  3 19 Não 

Kayapó Kikretum 9 25 Não 

Kayapó Kokokuedjã 2 15 Não 

Kayapó Kokraimoro 11 25 Não 

Kayapó Kranhkrô  2 17 Não 

Kayapó Kremáiti  2 10 Não 

Kayapó Kriny 2 20 Não 
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Kayapó Kubenkrãkei 6 14 Não 

Kayapó Ladeira n.a. n.a. n.a. 

Kayapó Moidjam  7 3 Não 

Kayapó Moikarakô 6 31 Não 

Kayapó Momokre 2 24 Não 

Kayapó Ngôméiti  3 16 Não 

Kayapó Piôkrótikô  1 20 Não 

Kayapó Pykarãrãnkre 4 17 Não 

Kayapó Pykatô  1 18 Não 

Kayapó Rikaró  3 20 Não 

Kayapó Tépdjâti  2 13 Não 

Kayapó Turedjam  5 19 Não 

Las Casas Kapran Krére 5 16 Não 

Las Casas Las Casas 5 17 Não 

Menkragnoti Kakãkuben 1 41 Não 

Menkragnoti Kawatire  2 26 Não 

Menkragnoti Kawatum * 1 23 Não 

Menkragnoti Kendjam 7 17 Não 

Menkragnoti Kororoty 3 19 Não 

Menkragnoti Krimex 1 34 Não 

Menkragnoti Kubenkókre 11 36 Não 

Menkragnoti Mokrore 3 15 Não 

Menkragnoti Omeikrankun 1 25 Não 

Menkragnoti Pykany 9 15 Não 

Menkragnoti Pyngrajtire  1 44 Não 

 

É interessante observar que nas aldeias da TI Capoto/Jarina, atendidas pela SEDUC do 

MT, não há nenhum professor não indígena atuando nas escolas nas aldeias, e o número de 

professores indígenas atuando nas aldeias é mais do que o dobro do número de professores 

indígenas que atuam nas escolas localizadas nas aldeias do Pará. O número de alunos por 

professor também é muito maior nas escolas localizadas no Pará em relação às escolas do Mato 
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Grosso (Figura 14), enquanto as turmas são menores. Segundo informação das assessorias 

pedagógicas das secretarias de educação do Mato Grosso, a merenda escolar oferecida nas 

escolas é adaptada à realidade das aldeias. Nas aldeias do sudeste do Pará também existe um 

projeto em andamento pela Associação Floresta Protegida com o intuito de melhorar a qualidade 

e adaptar à merenda escolar à realidade dos Kayapó (ver seção 7.9). 

 

 

 

Figura 14. Número médio de professores indígenas e não indígenas por comunidade, número de alunos 

por professor e número de alunos por turma, nas escolas Kayapó no Estado Pará e no Estado do Mato 

Grosso. Fontes: Secretarias de Educação do Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará e dos Municípios 

de Bannach, Cumaru do Norte, Novo Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, 

São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de Azevedo e Matupá. 

 

7.3.3. Qualidade do ensino nas escolas Kayapó 

 

 Segundo informações das secretarias de educação que atendem as aldeias Kayapó, em 

todas as escolas indígenas presentes nas TIs Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre o ensino fundamental é realizado na língua materna e, na maioria, também em 

português (Tabela 22). O ensino médio oferecido pela SEDUC do Pará é apenas em português e 

por professores não-indigenas (SEDUC PA). No entanto, apesar de haver muitos professores não 

indígenas que atuam há muitos anos nas aldeias e conhecem muito bem a língua Kayapó, o que 

se observa é que em muitos casos a informação nas escolas é passada em português, por 

professores não indígenas despreparados e que muitas vezes não falam a língua Kayapó, 
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enquanto os professores indígenas atuam como tradutores (denominados em algumas escolas de 

“auxiliares”), já que a maioria dos alunos não fala português.  

Segundo as secretarias de educação responsáveis, apenas 35% das escolas possuem um 

currículo específico para o povo Kayapó (Tabela 22). Nas escolas estaduais do Mato Grosso, 

estes currículos parecem estar mais estruturados do que nas escolas do Pará, que são todas 

Municipais, e contém uma parte diversificada que inclui história do Povo Kayapó, contação de 

histórias tradicionais, agroecologia, arte, apoio à leitura e esporte, além do ensino da língua 

materna. Todas as escolas estaduais do MT tem o mesmo currículo, os quais seguem as 

orientações curriculares para educação indígena da SEDUC/MT. Já nas escolas municipais do 

Pará, o currículo específico que algumas escolas possuem consiste basicamente em adequações 

ao calendário, e no caso da escola Kanhôk, em Gorotire, da substituição opcional do ensino 

religioso pelo ensino da língua materna e cultura Kayapó. Nenhuma escola utiliza materiais 

didáticos específicos para os Kayapó, apesar de as escolas estaduais do Mato Grosso que 

participaram dos cursos de Formação de professores Kayapó (FUNAI; apresentado adiante), 

utilizarem as publicações desenvolvidas durante o curso em sala de aula (Tabela 22). No Pará, 

também não há material didático na língua Kayapó, porém a escola da aldeia Gorotire utiliza as 

cartilhas Kayapó “me ba nhõ pi’ôk”, realizada em colaboração em um seminário de educação 

promovido pela FUNAI, Associação Internacional de Linguística (SIL) e Missão Cristã Evangélica 

do Brasil (MICEB) (Pe. Renato Trevisan, comunicação pessoal). 

 

Tabela 22. Língua utilizada, presença de um currículo específico para os Kayapó e utilização de material 

didático específico para os Kayapó em sua língua materna nas escolas presentes nas comunidades das 

Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Secretarias de Educação 

do Estado do Mato Grosso, do Estado do Pará e dos Municípios de Bannach, Cumaru do Norte, Novo 

Progresso, Ourilândia do Norte, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Colider, Peixoto de 

Azevedo e Matupá. n.a. = não se aplica; s.i. = sem informação. 

Terra 

Indígena 

Aldeia  Língua utilizada na 

escola  

Presença de 

currículo específico 

para os Kayapó 

Uso de material 

didático específico na 

língua materna 

Badjonkore Kranhãpare Kayapó/Português Não Não 

Baú Baú Kayapó/Português * Não Não 

Baú Kamaú n.a. n.a. n.a. 

Capoto/Jarina Bytire Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Jatobá Kayapó/Português Sim  Apenas publicações 
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existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Kameretikô 

Língua 

materna/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Kempo Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Kremoro Kayapó/Português Sim  Não 

Capoto/Jarina Kretire Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Krymare Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Piaraçu Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Ropni  Kayapó/Português Sim  

Apenas publicações 

existentes na língua 

materna ** 

Capoto/Jarina Wani-Wani  

Língua 

materna/Português Sim  Não 

Kayapó A´Ukre Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Apeiti  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Gorotire Kayapó/Português Sim  

Apenas as cartilhas 

Kayapó “me ba nhõ 

pi’ôk” ***   

Kayapó Kedjerekrãn  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Kikretum Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Kokokuedjã Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Kokraimoro Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Kranhkrô  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Kremáiti  Kayapó Não Não 
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Kayapó Kriny Kayapó/Português Sim  Não 

Kayapó Kubenkrãkei Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Ladeira n.a. n.a. n.a. 

Kayapó Moidjam  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Moikarakô Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Momokre Kayapó/Português Sim Não 

Kayapó Ngôméiti  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Piôkrótikô  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Pykarãrãnkre Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Pykatô  Kayapó/Português Sim  Não*** 

Kayapó Rikaró  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Tépdjâti  Kayapó/Português Não Não 

Kayapó Turedjam  Kayapó/Português Não Não 

Las Casas Kapran Krére Kayapó/Português Não Não 

Las Casas Las Casas Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kakãkuben Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kawatire  Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kawatum * Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kendjam Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kororoty Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Krimex Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Kubenkókre Kayapó/Português Não Não 

Menkragnoti Mokrore Kayapó Sim  Não 

Menkragnoti Omeikrankun Kayapó/Português não Não 

Menkragnoti Pykany Kayapó/Português * não Não 

Menkragnoti Pyngrajtire  Kayapó/Português Não Não 

 

* O ensino médio é realizado somente em português. 

** Desenvolvidos no âmbito do Projeto Formação de Professores Kayapó (FUNAI). 

*** É fornecido aos alunos materiais sobre a cultura Kayapó disponíveis na internet. 
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7.3.4. Formação de Professores Indígenas 

 

Como parte da política de educação indígena para garantir uma educação escolar 

diferenciada, estão previstos cursos para a formação de professores indígenas. O primeiro curso 

modular de Formação de Professores Kayapó (em conjunto com professores das etnias Tapayuna 

e Panará) foi desenvolvido pela Fundação Nacional do Índio e pela Associação Ipren-re em 1997, 

com apoio do MEC, a pedido dos próprios Kayapó. Este projeto foi planejado especificamente 

para os Mebengokre e contou com a participação de antropólogos, linguistas e diversos outros 

especialistas, inclusive idosos Kayapó, que atuaram como professores do curso. A iniciativa 

resultou na produção de diversas publicações na língua Kayapó e na formação de dezenas de 

professores indígenas, que se tornaram os protagonistas do processo de aprendizado nas aldeias, 

e hoje estão atuando no lugar dos professores não-indigenas nas escolas e alfabetizando os 

Kayapó na língua materna. Muitos dos professores formados pelo curso (reconhecido pelo MEC 

como segundo grau em magistério) posteriormente ingressaram e se formaram em um curso 

superior de Licenciatura indígena na Universidade do Estado do Mato Grosso – UNEMAT (Maria 

Eliza Leite, comunicação pessoal).  

Nos últimos anos, os cursos de formação de professores Kayapó passaram a ser 

desenvolvidos no âmbito dos Estados. O curso de formação de professores Kayapó, antes 

oferecido pela FUNAI, foi substituído pelo curso de Magistério em Agroecologia oferecido pela 

SEDUC do Mato Grosso em Piaraçú. Porém, este curso parece estar muito aquém das 

necessidades específicas relativas à educação indígena nas aldeias. Já no Pará, os professores 

Kayapó são formados em um curso modular de ensino médio em magistério indígena fornecido 

pela SEDUC do Pará que acontece desde 2003 e conta atualmente com a participação de 20 

professores e 31 alunos de 16 comunidades Kayapó do Pará (SEDUC PA 2013).. No entanto, a 

utilização do português como língua principal no curso e a inadequação da proposta curricular 

utilizada à realidade das populações Kayapó, não tem contribuído para o fortalecimento do 

protagonismo indígena no processo de educação escolar como deveria (Troncarelli & Rocha 

2010).  

Uma iniciativa semelhante ao curso de Formação Kayapó desenvolvido pela FUNAI foi 

planejada para ocorrer no futuro com os professores Kayapó do Sudeste do Pará, no âmbito do 

Componente Indígena Kayapó do Plano Básico Ambiental (PBA) da Empresa de Mineração Onça 

Puma / Vale S.A. (Ingles de Sousa 2011). Devido à demora na aprovação do PBA Onça Puma por 

parte da FUNAI, a AFP decidiu por adiantar o processo de formação de professores previsto no 

PBA Onça Puma e apoiou em julho de 2012, com financiamento da Eletrobras, uma primeira 

etapa de um curso de capacitação de professores indígenas em Metodologia de Alfabetização, 

Linguística e Elaboração de material didático de alfabetização. Participaram deste curso, 

desenvolvido pela prof. Maria Cristina Troncarelli, 39 professores Mẽbêngôkre de 20 aldeias das 
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TIs Badjonkôre, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. Durante o curso foi elaborado pelos 

professores Mẽbêngôkre o livro “Mẽprĩre kute Mẽbêngôkre kabẽn mari kadjy ã’pi’ôk neja”, Em 

julho de 2013 a AFP encaminhou uma proposta ao edital de convocação de no. 1 de 2013 da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do 

Ministério da Educação solicitando financiamento para a editoração gráfica e a impressão deste 

livro.  É possível que este processo de capacitação de professores indígenas da região de 

atuação da AFP tenha continuidade ainda no início de 2014 com a implementação do PBA Onça 

Puma, cuja aprovação final pela FUNAI ocorreu no final do primeiro semestre de 2013 (Adriano 

Jerozolimski, comunicação pessoal).  

 

7.3.5. Percepção dos Kayapó sobre a educação nas aldeias 

 

 Quase 40% dos Kayapó entrevistados consideram a educação escolar nas aldeias boa, 

porém 31% consideram a mesma ruim ou péssima (Figura 15). Segundo eles, além da falta de 

escola em algumas aldeias e de estrutura adequada para receber os alunos e os professores, o 

ensino é realizado em sua maioria em português e não se considera e a língua materna, Na 

opinião deles, deve haver mais projetos para ensinar a língua e a cultura mebêngôkre, e trazer os 

velhos para ensinarem.  No entanto, alguns acham que também deve haver professor não 

indígena ensinando nas escolas, para que os Kayapó aprendam melhor a cultura kuben (não 

Kayapó). Houve também críticas aos professores, tanto indígenas, quanto kuben, devido à sua 

pequena permanência na aldeia.  

 

Figura 15. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre a qualidade da educação escolar nas aldeias Kayapó.  
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7.4.  Cultura e Língua 

 

7.4.1. Manutenção da língua e das práticas culturais Kayapó 

 

Em se tratando da definição de parâmetros e indicadores de qualidade de vida de um povo 

indígena, a questão cultural adquire importância central. O reconhecimento da necessidade de 

tratamento especial para os povos indígenas, na esfera do direito internacional, está calcado na 

sua condição de povos culturalmente diferenciados, somada às vulnerabilidades geralmente 

enfrentadas na relação com os Estados Nacionais. Estes são os princípios fundamentais 

presentes tanto na Declaração Universal dos Direitos Indígenas (ONU, 2007) como na Convenção 

169 Sobre Povos Indígenas e Tribais (OIT, 1989), além de também embasar os Artigos da 

Constituição Federal brasileira de 1988, especialmente os Artigos 231 e 232. Entre os principais 

direitos reconhecidos aos povos indígenas está o reconhecimento, respeito e valorização de sua 

cultura e organização social. Desta forma, reverte-se, ao menos em termos de reconhecimento 

legal, a discriminação, preconceito e intolerância presentes no histórico da relação entre povos 

indígenas e Estados Nacionais.  

Entre os aspectos de maior relevância para a cultura indígena, destaca-se a língua 

materna, como uma das principais manifestações da cultura e elementos da identidade indígena. 

A língua materna ainda possui uma importância central na cultura dos Kayapó, sendo utilizada em 

100% das comunidades Kayapó localizadas nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti (tabela 23). Na maioria das comunidades, apenas os homens jovens e 

adultos tem conhecimento da língua portuguesa, porém esta só é utilizada para se comunicar com 

os kuben ou não-Kayapó, enquanto as mulheres e as crianças não falam o português. No entanto, 

em comunidades com maior acesso às cidades, como Las Casas e Piaraçu, muitas mulheres e 

crianças já falam o português.  

 

Tabela 23. Uso da língua materna, número mínimo de festas tradicionais realizadas nos últimos dois anos e 

presença de registros da cultura material e/ou imaterial impressos ou em CDs e DVDs, nas comunidades 

das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta 

Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, 

Instituto Kabu, Instituto Raoni, Kayapó entrevistados. 

Terra 

Indígena 

Aldeia  Uso da língua 

materna na aldeia 

N
o
 mínimo de festas 

tradicionais realizadas 

nos últimos 2 anos* 

Presença de 

registros da 

cultura** 

Badjonkore Kranhãpare Muito utilizada 1 Não 

Baú Baú Muito utilizada 2 Sim 
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Baú Kamaú Muito utilizada 2 Sim 

Capoto/Jarina Bytire Muito utilizada 0 Não 

Capoto/Jarina Jatobá Muito utilizada 0 Não 

Capoto/Jarina Kameretikô  n.a. n.a. n.a. 

Capoto/Jarina Kempo Muito utilizada 0 Não 

Capoto/Jarina Kremoro Muito utilizada 6 Sim 

Capoto/Jarina Kretire Muito utilizada 0 Não 

Capoto/Jarina Krymare Muito utilizada 0 Não 

Capoto/Jarina Piaraçu Muito utilizada 4 Não 

Capoto/Jarina Ropni  Muito utilizada 4 Sim 

Capoto/Jarina Wani-Wani  n.a. n.a. n.a. 

Kayapó A´Ukre Muito utilizada 3 Sim 

Kayapó Apeiti  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Gorotire Muito utilizada 6 Sim 

Kayapó Kedjerekrãn  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Kikretum Muito utilizada 3 Sim 

Kayapó Kokokuedjã Muito utilizada s.i. s.i. 

Kayapó Kokraimoro Muito utilizada 2 Sim 

Kayapó Kranhkrô  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Kremáiti  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Kriny Muito utilizada 0 Sim 

Kayapó Kubenkrãkei Muito utilizada 3 s.i. 

Kayapó Ladeira Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Moidjam  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Moikarakô Muito utilizada 2 Sim 

Kayapó Momokre Muito utilizada s.i. s.i. 

Kayapó Ngôméiti  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Piôkrótikô  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Pykarãrãnkre Muito utilizada s.i. Sim 

Kayapó Pykatô  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Rikaró  Muito utilizada 0 Não 

Kayapó Tépdjâti  Muito utilizada 0 Não 
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Kayapó Turedjam  Muito utilizada 2 Sim 

Las Casas Kapran Krére Muito utilizada 3 s.i. 

Las Casas Las Casas Muito utilizada 6 Sim 

Menkragnoti Kakãkuben Muito utilizada 0 Não 

Menkragnoti Kawatire  Muito utilizada 0 Não 

Menkragnoti Kawatum  Muito utilizada 0 Sim 

Menkragnoti Kendjam Muito utilizada 3 sim 

Menkragnoti Kororoty Muito utilizada 2 Não 

Menkragnoti Krimex Muito utilizada 0 Sim 

Menkragnoti Kubenkókre  Muito utilizada 3 Sim 

Menkragnoti Mokrore Muito utilizada s.i. Não 

Menkragnoti Omeikankrun Muito utilizada 0 Não 

Menkragnoti Pykany Muito utilizada 3 Sim 

Menkragnoti Pyngraitire  Muito utilizada 0 Sim 

 

* Esta informação é imprecisa, devido a dois fatores: Primeiro porque, devido a uma questão de tempo, não foi possível 

conversar com membros de todas as comunidades. Apesar de a comunicação intensa via rádio e o intercâmbio de 

pessoas entre as comunidades fazer com que a ocorrência de festas seja amplamente “divulgada”, poucos Kayapó 

foram entrevistados. Assim o número de festas citado provavelmente está subestimado, especialmente para as aldeias 

maiores que realizaram mais festas. Segundo, o tempo é um conceito abstrato para muitos Kayapó, especialmente os 

mais velhos. Assim, as festas citadas podem ter ocorrido em um período maior ou menor do que dois anos. 

** Foram citados apenas os registros conhecidos pelas Associações. Com certeza este valor foi subestimado, já que 

muitas comunidades possuem seus próprios equipamentos de registro, como gravadores, filmadoras e máquinas 

fotográficas, além de alguns membros das comunidades registrarem por escrito seus mitos e histórias (Adriano 

Jerozolimski, comunicação pessoal; M.B.N.R. observação pessoal). 

 

A realização de festas é um componente fundamental da qualidade de vida das 

comunidades Kayapó e é um dos maiores indicativos da “felicidade da comunidade”, já que só há 

festas quando há alimento, saúde e alegria (Gordon 2006). Nos dois últimos anos, foram 

realizadas pelos menos 60 festas tradicionais no total, em 45% das comunidades Kayapó das TIs 

contempladas (Tabelas 23 e 24, Figura 17). O número de festas está relacionado ao número de 

habitantes das aldeias (Figura 16) e nenhuma aldeia com menos de 100 habitantes realizou 

qualquer festa tradicional Kayapó. Segundo relatos dos Kayapó, os moradores das comunidades 

menores participam das festas junto com as comunidades maiores. Foram realizados pelo menos 

nove tipos de festas no total, sendo elas (das mais realizadas para as menos realizadas): Menire 

biok, Memy biok, Kwary-kango, Bemp, Pâjte, Koko, Nreri, Takâk e Wewere. Segundo informações 
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dos Kayapó entrevistados, há festas tradicionais Kayapó, como Ngôrepakraj e Pejkran, que não 

estão sendo mais realizadas pelas aldeias. 

Há registros impressos ou gravados em CDs e DVDs da cultura material e imaterial das 

Kayapó em grande parte das comunidades, geralmente as maiores e que realizam mais festas e 

rituais relacionados (como, por exemplo, caçadas ou pescarias que antecedem as festas e nas 

quais ocorre grande parte da transmissão oral de conhecimento tradicional; Tabela 24). Algumas 

aldeias contam com indígenas capacitados para o registro audiovisual das festas e muitas delas 

possuem recursos como câmeras e filmadoras para tal registro, embora alguns estejam 

danificados e sem uso (Adriano Jerozolimski, comunicação pessoal). As Organizações Kayapó 

possuem equipamentos para registro da cultura, que são disponibilizados para as comunidades 

durante a realização de festas e outros eventos culturais. 

 

 

 

Figura 16. Relação entre a população total das aldeias e o número de festas realizadas, para as aldeias 

Kayapó das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação 

Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL 

Redenção, DSEI Kayapó do Mato Grosso, DSEI Kayapó do Pará, DSEI Rio Tapajós, Instituto Kabu, Instituto 

Raoni, Kayapó entrevistados. 

 

Em cerca de 70% das comunidades ainda são produzidos muitos artefatos culturais para 

uso próprio, incluindo, entre outros, cestas, bordunas, cocares, adornos de penas e adereços 

feitos com miçanga introduzida após o contato, mas que hoje é parte fundamental das festas e da 

cultura Kayapó, como pulseiras, colares, braceletes etc. Em cerca de 13% das comunidades, 

fabrica-se poucos artefatos para uso próprio (Tabelas 24 e 25). A fabricação de adornos de 

miçanga depende da aquisição das mesmas pelos indígenas. Em comunidades muito isoladas ou 
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que não tem acesso a recursos financeiros, a aquisição de miganças é restrita, o que acaba por 

restringir a fabricação de adereços para festas.  

A presença de pajés (wajangás) ainda é muito marcante nas comunidades Kayapó. 

Existem ao menos 94 pajés nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e 

Menkragnoti (Tabelas 24 e 25), em pelo menos 70% das comunidades (mesmo considerando-se 

as nove aldeias para as quais não foi possível obter informação sobre o número de pajés). A 

densidade de pajés por habitante é especialmente alta nas comunidades Kremoro e Ropni, na TI 

Capoto/Jarina, para a qual existe ao menos um Pajé para cada 26 habitantes (Tabela 24 e 25). 

Segundo os Kayapó entrevistados, o tratamento oferecido pelos pajés ainda é considerado 

extremamente importante nas comunidades. Segundo as informações obtidas, em cerca de 20% 

das comunidades há atuação de missionários (Tabela 25, figura 17).  

 

Tabela 24. Número mínimo de festas tradicionais realizadas nos últimos dois anos, quantidade de artefatos 

culturais produzidos para uso próprio, número de pajés e número de habitantes por pajé nas Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, 

CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, 

Instituto Raoni, Kayapó entrevistados.  

Terra Indígena 

N
o
 de festas 

tradicionais nos 

últimos dois anos 

Quantidade de artefatos 

culturais produzidos para uso 

próprio (% de aldeias) 

N
o
 de 

pajés  

N
o
 de habitantes 

por pajé 

Badjonkore 1 100% médio 2 65,5 

Baú 4 100% pouco 1 220,0 

Capoto/Jarina 14 100% muito 48 26,2 

Kayapó 21 

77,3% muito, 18,2% médio, 

4,5% pouco 24 180,5 

Las Casas 9 100% muito 4 75,5 

Menkragnoti 11 

45,4% muito, 27,3% médio, 

27,3% pouco 19 80,7 

Total 60 

69,6% muito, 17,4 % médio, 

13,0% pouco 98 79,4 
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Tabela 25. Quantidade de artefatos culturais produzidos para uso próprio, número de pajés e presença de 

missionários nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, 

CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni, Kayapó entrevistados.  

Terra Indígena Aldeia  Quantidade de artefatos 

culturais produzidos para 

uso próprio  

N
o
 de 

Pajés * 

Presença de 

missionários  

Badjonkore Kranhãpare Médio 2 Não 

Baú Baú Pouco 0 Não 

Baú Kamaú Pouco 1 Não 

Capoto/Jarina Bytire Muito 2 Não 

Capoto/Jarina Jatobá Muito 2 Não 

Capoto/Jarina Kameretikô  n.a 2 Não 

Capoto/Jarina Kempo Muito 1 Não 

Capoto/Jarina Kremoro Muito 20 Não 

Capoto/Jarina Kretire Muito 1 Não 

Capoto/Jarina Krymare Muito 1 Não 

Capoto/Jarina Piaraçu Muito 4 Não 

Capoto/Jarina Ropni  Muito 10 Não 

Capoto/Jarina Wani-Wani  n.a 1 Não 

Kayapó A´Ukre Muito 5 Não 

Kayapó Apeiti  Muito 2 Não 

Kayapó Gorotire Médio 1 Sim 

Kayapó Kedjerekrãn  Muito 1 Não 

Kayapó Kikretum Muito 3 Sim 

Kayapó Kokokuedjã Muito s.i. s.i. 

Kayapó Kokraimoro Muito 2 Sim 

Kayapó Kranhkrô  Muito s.i. s.i. 

Kayapó Kremáiti  Muito s.i. Não 

Kayapó Kriny Médio 1 Não 

Kayapó Kubenkrãkei Muito 2 Sim 
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Kayapó Ladeira Médio 1 Não 

Kayapó Moidjam  Muito 0 Não 

Kayapó Moikarakô Muito 4 Sim 

Kayapó Momokre Médio s.i. Não 

Kayapó Ngôméiti  Muito 2 Sim 

Kayapó Piôkrótikô  Muito 0 Não 

Kayapó Pykarãrãnkre Muito s.i. s.i. 

Kayapó Pykatô  Pouco s.i. Não 

Kayapó Rikaró  Muito s.i. Não 

Kayapó Tépdjâti  Muito s.i. Não 

Kayapó Turedjam  Muito s.i. Sim 

Las Casas Kapran Krére Muito 3 s.i. 

Las Casas Las Casas Muito 1 Sim 

Menkragnoti Kakãkuben Muito 2 Não 

Menkragnoti Kawatire  Muito 1 Não 

Menkragnoti Kawatum  Pouco 0 Não 

Menkragnoti Kendjam Muito 5 Não 

Menkragnoti Kororoty Muito 2 Não 

Menkragnoti Krimex Pouco 0 Não 

Menkragnoti Kubenkókre  Médio 3 Não 

Menkragnoti Mokrore médio 0 Não 

Menkragnoti Omeikankrun Muito 1 Não 

Menkragnoti Pykany Médio 4 Não 

Menkragnoti Pyngraitire  Pouco 1 Não 

 

* Assim como o número de festas tradicionais, a quantificação do número de pajés não é precisa e provavelmente está 

subestimada. 
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Figura 17. Proporção das aldeias que realizaram festas nos últimos dois anos, que não são frequentadas 

por missionários, que possuem casa do guerreiro e que são constituídas apenas por casas tradicionais nas 

Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre.  

 

A casa do guerreiro, ou casa dos homens, está tradicionalmente presente no centro das 

aldeias Kayapó (Turner, 1992) e é o local onde os homens se reúnem, transmitem conhecimentos e 

tomam decisões. Atualmente, 41,3% das comunidades não apresenta casa do guerreiro. O número 

de aldeias com casa do guerreiro é especialmente pequeno nas TIs Capoto/Jarina e Menkragnoti, 

onde esta está presente em apenas 2 e 3 aldeias, respectivamente (Figura 17, Tabela 26), que são 

as aldeias maiores e mais antigas. Na grande maioria das aldeias (79%), as casa ainda são do 

estilo tradicional, de ripas de madeira ou de pau a pique, com telhados de palha. Em algumas 

aldeias na TI Kayapo e na TI Baú, no entanto, foram construídas casas de alvenaria ou de madeira. 

Muitas das casas de alvenaria estão muito velhas, como em Kikretum, por exemplo. Já as casas de 

madeira em alguns casos são extremamente quentes, devido ao telhado de Brasilit. No entanto, 

atualmente está havendo um aumento pela demanda de casas de alvenaria nas comunidades TI 

Kayapó, com a justificativa de a palha para cobrir a casa (inajá) está cada vez mais escassa 

(Adriano Jerozolimski, comunicação pessoal). Nas aldeias da TI Capoto/Jarina e do sul da TI 
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Menkragnoti, a CR Norte do Mato Grosso (FUNAI) tem apoiado o deslocamento dos Mebêngôkre 

para a obtenção de palha para as casas tradicionais (Henrique Klocker, comunicação pessoal).  

 

Tabela 26. Presença de casa do guerreiro e tipo de moradias presentes nas comunidades das Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, 

CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, 

Instituto Raoni, Kayapó entrevistados.  

Terra Indígena Aldeia  Presença de casa do 

guerreiro 

Tipo das moradias presente na 

aldeia  

Badjonkore Kranhãpare Sim Tradicionais 

Baú Baú Sim Tradicionais / Madeira 

Baú Kamaú Não Madeira 

Capoto/Jarina Bytire Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Jatobá Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Kameretikô  n.a Tradicionais 

Capoto/Jarina Kempo Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Kremoro Sim Tradicionais 

Capoto/Jarina Kretire Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Krymare Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Piaraçu Sim Tradicionais 

Capoto/Jarina Ropni  Não Tradicionais 

Capoto/Jarina Wani-Wani  n.a Tradicionais 

Kayapó A´Ukre Sim Tradicionais / Madeira 

Kayapó Apeiti  Não Tradicionais 

Kayapó Gorotire Sim Tradicionais / Alvenaria 

Kayapó Kedjerekrãn  Não Tradicionais 

Kayapó Kikretum Sim Tradicionais / Alvenaria / Madeira 

Kayapó Kokokuedjã Não Alvenaria / Madeira 

Kayapó Kokraimoro Sim Tradicionais / Alvenaria / Madeira 

Kayapó Kranhkrô  Não Tradicionais 

Kayapó Kremáiti  Não Tradicionais 
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Kayapó Kriny Sim Tradicionais 

Kayapó Kubenkrãkei Sim Tradicionais / Alvenaria / Madeira 

Kayapó Ladeira Não Tradicionais 

Kayapó Moidjam  Não Tradicionais 

Kayapó Moikarakô Sim Tradicionais 

Kayapó Momokre Não Tradicionais / Alvenaria 

Kayapó Ngôméiti  Sim Tradicionais 

Kayapó Piôkrótikô  Não Tradicionais 

Kayapó Pykarãrãnkre Sim Tradicionais 

Kayapó Pykatô  Não Tradicionais 

Kayapó Rikaró  Não Tradicionais 

Kayapó Tépdjâti  Não Tradicionais 

Kayapó Turedjam  Sim Tradicionais / Madeira 

Las Casas Kapran Krére Sim Tradicionais 

Las Casas Las Casas Sim Tradicionais 

Menkragnoti Kakãkuben Não Tradicionais 

Menkragnoti Kawatire  Não Tradicionais 

Menkragnoti Kawatum  Não Tradicionais 

Menkragnoti Kendjam Sim Tradicionais 

Menkragnoti Kororoty Não Tradicionais 

Menkragnoti Krimex Não Tradicionais 

Menkragnoti Kubenkókre  Sim Tradicionais 

Menkragnoti Mokrore Não Tradicionais 

Menkragnoti Omeikankrun Não Tradicionais 

Menkragnoti Pykany Sim Tradicionais 

Menkragnoti Pyngraitire  Não Tradicionais 
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7.4.2. Percepção dos Kayapó sobre a manutenção de sua cultura 

 

 Segundo a maioria (cerca de 60%) dos Kayapó entrevistados, a manutenção da cultura 

tradicional é boa entre os Kayapó, embora apenas 8% considere que esta seja “muito boa” (Figura 

18a). No entanto, há aspectos da cultura indígena que estão sendo perdidos e um dos principais 

motivos é a perda de interesse dos jovens pela cultura tradicional e a diminuição de sua 

participação nas atividades tradicionais (Figura 18b). Segundo eles, os velhos não estão mais 

ensinando os jovens como antigamente, como, por exemplo, durante as caçadas. Além disso, 

relatam que antigamente os homens mais jovens sustentavam os velhos, porém agora eles não 

querem mais ir para as roças, fazendo com que os velhos é que tenham que cultivar as roças e, 

assim, estes não ficam mais na aldeia transmitindo seu conhecimento aos mais jovens. Ainda 

estão sendo realizadas muitas e diversos tipos de festas (Figura 18c), apesar de, segundo relatos, 

algumas não estarem mais sendo realizadas e as festas estarem se tornando diferentes do que 

eram tradicionalmente.   

 Segundo os Kayapó entrevistados, existem Pajés principalmente nas aldeias grandes. As 

aldeias novas, com mais jovens, tem poucos (Figura 18d). O tratamento dos Pajés ainda é muito 

utilizado nas aldeias (Figura 18e), segundo alguns, mais do que o tratamento de kuben, já que só 

eles é que podem curar doenças de Kayapó, enquanto os kuben tratam apenas doenças de 

kuben. Apesar de sua indiscutível importância, 75% dos entrevistados acreditam que o tratamento 

tradicional dos Pajés corre risco de se perder (Figura 18f), já que os jovens não estão mais 

aprendendo sobre a medicina tradicional.  
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Figura 18. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre (a) a manutenção da cultura Kayapó (Mebêngôkre), (b) 

a participação dos jovens nas festas e atividades tradicionais nas aldeias, (c) a realização de festas 

tradicionais pelas aldeias, (d) a existência de Pajés nas comunidades, (e) a utilização dos tratamentos 

tradicionais dos pajés pelos Kayapó, e (f) o risco de perda do conhecimento tradicional dos pajés.  
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7.5.  Subsistência e segurança alimentar 

 

7.5.1. Agricultura e extrativismo 

 

A autonomia dos povos tradicionais na produção de seus alimentos é um elemento chave 

na garantia à segurança alimentar e nutricional de suas comunidades. De acordo com as 

informações prestadas pelas organizações indígenas e pela FUNAI, para a maioria das 

comunidades contempladas neste diagnóstico, os alimentos produzidos nas roças ainda fornecem 

a maior parte dos alimentos consumidos na aldeia (Tabela 27). No entanto, já existem 

comunidades na TI Las Casas e na TI Kayapó, especialmente aquelas com maior acesso à 

cidade, em que os produtos comprados fora da TI correspondem à maior parte do alimento 

consumido (Tabelas 27 e 28). Na TI Capoto/Jarina, a aldeia Piaraçú também parece apresentar 

uma grande dependência de produtos comprados fora da TI, embora a produção de alimentos 

ainda possa ser grande, como apontado na Tabela 28. Segundo os Kayapó e pesquisadores 

entrevistados, a quantidade de roças e a diversidade das mesmas é bastante satisfatória e 

diversas variedades de plantas ainda são cultivadas para o consumo. O extrativismo ainda 

representa uma fonte importante na aquisição de alimentos e remédios para a maioria das 

comunidades (tabela 29). Foram citados mais de 20 itens, entre mel, raízes, planas medicinais, 

sementes e frutas nativas, que são coletados na floresta e/ou no cerrado para consumo na aldeia.   

 

Tabela 27. Importância dos alimentos produzidos nas roças e produtos extrativistas coletados para 

consumo nas próprias aldeias, nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e 

Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, 

CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena Importância dos alimentos 

produzidos nas roças para o 

consumo na aldeia (% de aldeias) 

Produtos da floresta coletados para 

consumo na aldeia 

Badjonkore 100% maior parte do alimento 

consumido 

Frutas nativas, mel, raízes etc. 

Baú 100% maior parte do alimento 

consumido 

Açai, castanha, mel e frutas nativas etc. 

Capoto/Jarina 100% maior parte do alimento 

consumido 

Castanha, palmito, ingá, açai, mel, jatobá, 

bacaba, pequi, macaúba, caju etc. 

Kayapó 45,4% maior parte, 45,4% menor 

parte, 9,1% metade do alimento 

consumido 

Castanha, açaí (2 tipos), pequiá, mel, bacaba, 

ingá, uxi, buriti, inajá, palmito de inajá, 

cupuaçu, genipapo, golosa, remédios 
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Las Casas 100% menor parte do alimento 

consumido 

Pequi, bacaba, babaçu (2 espécies), 

genipapo, buriti, mel, plantas medicinais 

Menkragnoti 100% maior parte do alimento 

consumido 

Castanha, palmito, ingá, açaí, mel, jatobá, 

macaubá, pequi, caju, bacaba, uxi, macaúba, 

cajú 

Total 70,8% maior parte, 25% menor 

parte e 4,2% metade do alimento 

consumido 

Castanha, açaí (2 tipos), pequi, bacaba, 

babaçu (2 espécies), genipapo, buriti, uxi, 

macaúba, cajú, pequiá, ingá, jatobá, cupuaçú, 

inajá, golosa, palmito, mel, diversas raízes e 

plantas medicinais 

 

 

Tabela 28. Importância dos alimentos produzidos nas roças para consumo próprio nas comunidades das 

Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta 

Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, 

Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena Aldeia  Importância dos alimentos produzidos nas 

roças para o consumo na aldeia  

Badjonkore Kranhãpare Maior parte do alimento consumido 

Baú Baú Maior parte do alimento consumido 

Baú Kamaú Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Bytire Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Jatobá Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Kameretikô  Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Kempo Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Kremoro Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Kretire Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Krymare Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Piaraçu Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Ropni  Maior parte do alimento consumido 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó A´Ukre Maior parte do alimento consumido 
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Kayapó Apeiti  Metade do alimento consumido 

Kayapó Gorotire Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Kedjerekrãn  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Kikretum Metade do alimento consumido 

Kayapó Kokokuedjã Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Kokraimoro Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Kranhkrô  Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Kremáiti  Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Kriny Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Kubenkrãkei Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Ladeira Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Moidjam  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Moikarakô Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Momokre Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Ngôméiti  Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Piôkrótikô  Menos do que a metade do alimento consumido 

Kayapó Pykarãrãnkre Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Pykatô  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Rikaró  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Tépdjâti  Maior parte do alimento consumido 

Kayapó Turedjam  Menos do que a metade do alimento consumido 

Las Casas Kapran Krére Menos do que a metade do alimento consumido 

Las Casas Las Casas Menos do que a metade do alimento consumido 

Menkragnoti Kakãkuben Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Kawatire  Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Kawatum  Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Kendjam Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Kororoty Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Krimex Maior parte do alimento consumido 
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Menkragnoti Kubenkókre  Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Mokrore Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Omeikankrun Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Pykany Maior parte do alimento consumido 

Menkragnoti Pyngraitire  Maior parte do alimento consumido 

 

 

Tabela 29. Produtos extrativistas coletados para consumo próprio nas comunidades das Terras Indígenas 

Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó 

Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto 

Raoni. 

Terra Indígena Aldeia Produtos da floresta/cerrado coletados para consumo 

na aldeia 

Badjonkore Kranhãpare Frutas nativas, mel, raízes, etc. 

Baú Baú Açai, castanha, mel e frutas nativas, etc. 

Baú Kamaú Açai, castanha, mel e frutas nativas, etc. 

Capoto/Jarina Bytire 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Jatobá 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Kameretikô  

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Kempo 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Kremoro 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Kretire 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Krymare 

Palmito, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras frutas 

nativas, etc. 

Capoto/Jarina Piaraçu 

Palmito, ingá, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e outras 

frutas nativas, etc. 

Capoto/Jarina Ropni  Castanha, palmito, ingá, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e 
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outras frutas nativas, etc. 

Capoto/Jarina Wani-Wani  

Castanha, palmito, ingá, açai, mel, jatobá, bacaba, pequi e 

outras frutas nativas, etc. 

Kayapó A´Ukre Açaí, bacaba, castanha mel e frutas nativas, etc. 

Kayapó Apeiti  Açaí, bacaba, mel e frutas nativas, etc. 

Kayapó Gorotire Frutas nativas, castanha, açaí, etc. 

Kayapó Kedjerekrãn  Açaí, bacaba, castanha mel e frutas nativas, etc. 

Kayapó Kikretum 

Golosa, açaí, pequiá, mel, bacaba,ingá e outras frutas 

nativas, etc. 

Kayapó Kokokuedjã 

Açaí, bacaba, castanha mel, pequiá, ingá e outras frutas 

nativas, etc.  

Kayapó Kokraimoro 

açaí, bacaba, castanha, pequiá, uxi, ingá, mel e outras 

frutas nativas, etc.  

Kayapó Kranhkrô  mel, castanha açaí, bacaba, etc. 

Kayapó Kremáiti  castanha, mel açaí, bacaba, pequiá, etc. 

Kayapó Kriny Frutas nativas, castanha, açaí, etc.  

Kayapó Kubenkrãkei Pequi, buriti, castanha, açaí bacaba, mel, etc.  

Kayapó Ladeira Frutas nativas, castanha, açaí, etc. 

Kayapó Moidjam  Açai, pequiá, bacaba, castanha, inajá, uxi, etc. 

Kayapó Moikarakô 

Açaí, castanha, mel, bacaba, pequiá, ingá, palmito de inajá, 

etc.  

Kayapó Momokre Castanha 

Kayapó Ngôméiti  

Açai (2 tipos), bacaba, genipapo, mel, castanha, uxi, 

remédios, etc. 

Kayapó Piôkrótikô  Castanha ,mel, açaí, bacaba, ingá, etc.  

Kayapó Pykarãrãnkre Açaí, castanha, bacaba, mel, pequiá, ingá, uxi, etc. 

Kayapó Pykatô  Frutas nativas, mel, raízes, etc. 

Kayapó Rikaró  Açaí, bacaba, mel, pequiá, ingá, cupuaçu, etc. 

Kayapó Tépdjâti  Castanha, mel, bacaba, açaí, pequiá, ingá, etc. 

Kayapó Turedjam  Castanha, açaí, bacaba, mel, etc. 

Las Casas Kapran Krére Bacaba, pequi, mel, etc. 
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Las Casas Las Casas 

Pequi, bacaba, babaçu (2 espécies), jenipapo, buriti, 

diversas enviras, cipó timbó, sementes para fazer colares e 

plantas medicinais 

Menkragnoti Kakãkuben 

Castanha, palmito, ingá, açaí, mel, jatobá, macaubá, pequi, 

caju, bacaba e outras frutas nativas 

Menkragnoti Kawatire  Ingá, mel, açaí, bacaba, castanha, pequiá, etc. 

Menkragnoti Kawatum  Castanha, mel, pequi, uxi, etc. 

Menkragnoti Kendjam Castanha, açaí, mel, bacaba, pequiá, uxi, etc. 

Menkragnoti Kororoty 

Castanha, palmito, ingá, açaí, mel, jatobá, macaubá, pequi, 

caju, bacaba e outras frutas nativas 

Menkragnoti Krimex Castanha, mel, pequi, uxi, etc. 

Menkragnoti Kubenkókre  Mel, pequi, frutas nativas, etc 

Menkragnoti Mokrore 

Castanha, palmito, ingá, açaí, mel, jatobá, macaubá, pequi, 

caju, bacaba e outras frutas nativas 

Menkragnoti Omeikankrun 

Castanha, palmito, ingá, açaí, mel, jatobá, macaubá, pequi, 

caju, bacaba e outras frutas nativas 

Menkragnoti Pykany Castanha, mel, pequi, açaí, etc. 

Menkragnoti Pyngraitire  Castanha, mel, pequi, uxi, etc. 

 

 

7.5.2. Obtenção de proteína animal 

 

Na maior parte das comunidades, a carne de caça ainda é muito consumida. No entanto, 

em algumas comunidades, especialmente nas TIs Las Casas e Kayapó, há baixo consumo de 

caça. Em parte destas comunidades, é provável que a caça esteja sendo menos consumida 

devido à grande proximidade das cidades. Em outras, como é o caso da aldeia Las Casas, a 

presença de fazendas de gado próximas à aldeia facilita a entrada de carne de gado em 

substituição à carne de caça. Já em Gorotire, é provável que o consumo de caça seja baixo em 

função da escassez de caça nas florestas ao redor da aldeia, devido ao grande tamanho 

populacional e ao fato desta comunidade estar no mesmo local há muitos anos (décadas). A 

quantidade de pescado consumido ainda é alta na maior parte das comunidades, sendo menor 

nas comunidades mais distantes de grandes rios, como é o caso de Kranhãpare e de Pykatô, nas 

TIs Badjonkôre e Kayapó, respectivamente. Em cerca de 70% das comunidades, a caça e o 

pescado ainda são mais importantes do que o consumo de gado, porco ou frango comprados fora 
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da TI. Porém, nas TIs Menkragnoti e Las Casas, diversas aldeias já consomem mais carnes 

vindas de fora do que caça e pescado. (Tabelas 30 e 31) 

Em todas as comunidades existe criação de animais para consumo, especialmente 

galinhas, presentes em todas as comunidades. Patos e porcos também são criados em algumas 

comunidades (Tabelas 30 e 31) 

 

Tabela 30. Quantidade de caça e pescado consumidos nas aldeias, tipos de animais criados para consumo 

e quantidade de carne de gado, porco ou frango consumida nas aldeias em comparação com carne de caça 

e pescado, nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: 

Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, 

CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra 

Indígena 

Quantidade de 

caça consumida 

na aldeia (% de 

aldeias) 

Quantidade de 

pescado consumido 

na aldeia (% de 

aldeias) 

Animais 

criados na 

aldeia para 

consumo 

Quantidade de carne de 

gado, porco ou frango 

consumida em 

comparação com caça e 

pescado (% de aldeias) 

Badjonkore 100% muito 100% pouco Galinhas e 

porcos 

100% menos consumida 

Baú 100% muito 100% muito Galinhas 100% menos consumida 

Capoto/Jarina 100% muito 100% muito Galinhas 100% menos consumida 

Kayapó 63,3% muito, 

22,7% pouco, 

13,6% médio 

72,7% muito, 27,3% 

pouco 

Galinhas, 

patos e porcos 

72,7% menos, 18,2% 

mais, 9,1% igualmente 

consumida 

Las Casas 50% muito, 50% 

pouco 

50% muito, 50% 

pouco 

Galinhas 50% mais, 50% 

igualmente consumida 

Menkragnoti 90,9% muito, 

9,1% médio 

90,9% muito, 9,1% 

médio 

Galinhas e 

patos 

54,5% menos, 45,5% 

mais consumida 

Total 79,2% muito, 

12,5% pouco, 

8,3% médio 

81,2% muito, 16,7% 

pouco, 2,1% médio 

Galinhas, 

patos e porcos 

68,8% menos, 25% mais, 

6,3% igualmente 

consumida 

 

Tabela 31. Quantidade de caça e pescado consumidos, tipos de animais criados para consumo e 

quantidade de carne de gado, porco ou frango consumida em comparação com carne de caça e pescado, 

nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: 
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Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, 

CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra 

Indígena 

Aldeia  Quantidade 

de caça 

consumida  

Quantidade 

de pescado 

consumido  

Animais 

criados para 

consumo 

Quantidade de carne 

de gado, porco ou 

frango consumida, 

em comparação caça 

e pescado  

Badjonkore Kranhãpare Muito Pouco 

Galinhas, 

porcos Menos consumida 

Baú Baú Muito Muito Galinhas Mais consumida 

Baú Kamaú Muito Muito Galinhas Mais consumida 

Capoto/Jarina Bytire Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Jatobá Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Kameretikô  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Kempo Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Kremoro Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Kretire Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Krymare Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Piaraçu Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Ropni  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó A´Ukre Muito Muito 

Galinhas, 

patos Menos consumida 

Kayapó Apeiti  Muito Muito 

Galinhas, 

porcos Menos consumida 

Kayapó Gorotire Pouco Muito 

Galinhas, 

patos, porcos Menos consumida 

Kayapó Kedjerekrãn  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó Kikretum Médio Muito 

Galinhas, 

patos, porcos Menos consumida 

Kayapó Kokokuedjã Pouco Pouco Galinhas Mais consumida 

Kayapó Kokraimoro Muito Muito Galinhas, Menos consumida 
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patos, porcos 

Kayapó Kranhkrô  Pouco Pouco Galinhas Mais consumida 

Kayapó Kremáiti  Pouco Pouco Galinhas Mais consumida 

Kayapó Kriny Médio Muito 

Galinhas, 

patos, porcos Menos consumida 

Kayapó Kubenkrãkei Muito Muito Galinhas                        Menos consumida 

Kayapó Ladeira Médio Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó Moidjam  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó Moikarakô Muito Muito 

Galinhas, 

patos Menos consumida 

Kayapó Momokre Muito Pouco Galinhas Mais consumida 

Kayapó Ngôméiti  Muito Muito 

Galinhas, 

patos Menos consumida 

Kayapó Piôkrótikô  Pouco Muito Galinhas 

Consumida em igual 

quantidade 

Kayapó Pykarãrãnkre 

Muito 

Muito 

Galinhas, 

patos Menos consumida 

Kayapó Pykatô  Muito Pouco Galinhas Menos consumida 

Kayapó Rikaró  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó Tépdjâti  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Kayapó Turedjam  

Muito 

Pouco Galinhas 

Consumida em igual 

quantidade 

Las Casas Kapran Krére Muito Pouco Galinhas Mais consumida 

Las Casas Las Casas Pouco Muito Galinhas 

Consumida em igual 

quantidade 

Menkragnoti Kakãkuben Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Menkragnoti Kawatire  Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Menkragnoti Kawatum  Muito Muito Galinhas Mais consumida 

Menkragnoti Kendjam Muito Muito 

Galinhas, 

patos Menos consumida 

Menkragnoti Kororoty Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Menkragnoti Krimex Muito Muito Galinhas Mais consumida 
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Menkragnoti Kubenkókre  Médio Médio Galinhas Mais consumida 

Menkragnoti Mokrore Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Menkragnoti Omeikankrun Muito Muito Galinhas Menos consumida 

Menkragnoti Pykany Muito Muito Galinhas Mais consumida 

Menkragnoti Pyngraitire  Muito Muito Galinhas Mais consumida 

 

 

7.5.3. Percepção dos Kayapó sobre a situação de suas atividades de subsistência 

 Segundo a maioria (60%) dos Kayapó entrevistados, ainda há uma grade quantidade de 

roças nas aldeias (Figura 19a). No entanto, para quase 40%, hoje há menos variedades de 

plantas cultivadas do que antigamente (Figura 19b).  

 

 

Figura 19. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre (a) a quantidade de roças existentes nas aldeias e (b) a 

variedade de alimentos plantados nas roças em relação à antigamente.  
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Apesar de muitos Kayapó já consumirem quantidade semelhante de produtos comprados 

de fora da TI em relação aos produtos produzidos nas roças (Figura 20b), todos declararam que 

as roças fornecem a maioria dos alimentos que as famílias necessitam (Figura 20a), e a carne de 

caça e o pescado são mais consumidas do que carnes vindas de fora (Figura 20c).  

 

 

Figura 20. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre (a) a importância das roças para o fornecimento de 

alimentos nas aldeias, (b) o tipo de alimento mais consumido no dia-a-dia nas aldeias e (c) o tipo de carne 

mais consumido nas aldeias.  
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7.6.  Renda 

 

A renda adquirida pelas comunidades Kayapó das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti provém de três fontes principais: (1) atividades econômicas, 

que basicamente envolvem a comercialização de produtos extrativistas, produtos da roça, 

pescado e artesanato, e a condução de atividades ilícitas, como a pesca ilegal, a exploração 

madeireira e o garimpo; (2) salários, como o de professores, AIS, AISAN e funcionários da FUNAI; 

(3) Benefícios sociais, como aposentadoria, bolsa família e auxílio maternidade. 

 

7.6.1. Atividades econômicas nas aldeias Kayapó 

 

As principais atividades econômicas desenvolvidas pelas comunidades são, em ordem de 

importância (número de comunidades que realizam a atividade):  

 

(1) A comercialização de castanha-da-Amazônia, realizada principalmente pelas 

comunidades da TI Kayapó, da TI Menkragnoti e da TI Baú, em parceria com as associações 

indígenas;  

(2) A comercialização de artesanato, pelas comunidades de todas as TIs, exceto as TIs 

Baú e Badjonkôre, com o apoio da FUNAI, associações indígenas, pesquisadores, diretamente 

para o comprador etc.;  

(3) A venda de produtos produzidos nas roças para compor a merenda escolar das escolas 

nas aldeias, pelas comunidades da TI Kayapó, com apoio da Associação Floresta Protegida 

(AFP);  

(4) A comercialização de farinha e de beiju, pelas comunidades da TI Capoto/Jarina e 

Menkragnoti com o apoio do Instituto Raoni;  

(5) A venda de pescado, principalmente pelas comunidades da TI Kayapó, de forma 

independente pelas comunidades; e a venda de sementes de Cumaru, por comunidades das TIs 

Kayapó e Menkragnoti, com apoio da AFP;  

(6) Mineração, realizada de forma ilegal por comunidades na TI Kayapó e Badjonkôre; 

entre outras (Tabelas 32 e 33; ver seção 7.9).  
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Tabela 32. Principais atividades econômicas* realizadas pelos Kayapó nas Terras Indígenas Kayapó, 

Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do 

Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

 

Comercialização de produtos 

extrativistas, artesanato, produtos de 

roça e pescado * 

(N
o
 aldeias) 

Atividades ilícitas  

(N
o
 aldeias) 

Outras iniciativas* 

(N
o
 aldeias) 

Badjonkore Artesanato (1) Mineração (1), 

madeira (1) 

-- 

Baú Castanha (2), cumaru (2), artesanato (1) -- -- 

Capoto / Jarina Artesanato (10), farinha/beiju (10), 

copaíba (4), mel (3), pequi (1) 

-- balsa (2) 

Kayapó Castanha (21), merenda escolar (11), 

artesanato (7), pescado (6), cumaru (3), 

açaí (1), jaborandi (1), cacau (1) 

Mineração (5), 

madeira (3), aluguel 

de pasto (1), pesca 

comercial (1) 

Intercâmbios (1), 

curso de campo (1) 

Las Casas Artesanato (1) -- -- 

Menkragnoti Castanha (7), artesanato (6), cumaru 

(4), farinha/beiju (3), merenda escolar 

(2), pescado (1) 

-- Pesca esportiva (1) 

TOTAL Castanha (30), artesanato (26), 

merenda escolar (13), farinha/beiju (13), 

pescado (7), cumaru (7), copaiba (4), 

mel (3), babaçu (2), pequi (1), açaí (1), 

jaborandi (1), cacau (1) 

Mineração (6), 

madeira (4), 

arrendamento de 

pasto (1), pesca 

comercial (1) 

Balsa (2), 

intercâmbios (1), 

curso de campo 

(1), pesca esportiva 

(1) 

 

* Para mais informações sobre estas iniciativas, ver seção 7.9.  

 

Tabela 33. Principais atividades econômicas realizadas pelos Kayapó nas comunidades das Terras 

Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, 

CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, 

Instituto Raoni. 

Terra Indígena Aldeia  Principais atividades econômicas  

Badjonkore Kranhãpare garimpo e madeira (indícios) 

Baú Baú castanha e babaçu 
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Baú Kamaú castanha e babaçu 

Capoto/Jarina Bytire artesanato, copaiba e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Jatobá artesanato e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Kameretikô  artesanato e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Kempo artesanato e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Kremoro artesanato, mel, copaiba, balsa e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Kretire artesanato e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Krymare artesanato, copaiba e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Piaraçu artesanato, mel, pequi e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Ropni  artesanato, mel, copaiba, balsa e farinha/beiju 

Capoto/Jarina Wani-Wani  artesanato e farinha/beiju 

Kayapó A´Ukre castanha, cumaru, merenda escolar e curso de campo 

Kayapó Apeiti  

castanha, merenda escolar, mineração (recentemente 

interrompida) e pesca 

Kayapó Gorotire castanha, madeira, mineração 

Kayapó Kedjerekrãn  castanha 

Kayapó Kikretum 

castanha, merenda escolar, mineração (recentemente 

interrompida) e pesca 

Kayapó Kokokuedjã castanha, merenda escolar e artesanato 

Kayapó Kokraimoro castanha, merenda escolar, pescado, pesca comercial 

Kayapó Kranhkrô  castanha e merenda escolar  

Kayapó Kremáiti  castanha e aluguel de pasto 

Kayapó Kriny castanha, madeira, mineração 

Kayapó Kubenkrãkei castanha, cumaru e artesanato 

Kayapó Ladeira castanha, madeira e mineração 

Kayapó Moidjam  castanha e cacau  

Kayapó 

 

Moikarakô 

 

 merenda escolar, castanha, cumaru, jaborandi, artesanato e 

intercâmbios (Encontro de Culturas) 

Kayapó Momokre castanha e artesanato 

Kayapó Ngôméiti  castanha, peixe, artesanato e merenda  
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Kayapó Piôkrótikô   castanha, merenda escolar e artesanato 

Kayapó Pykarãrãnkre  merenda escolar, castanha e pesca 

Kayapó Pykatô  Não há 

Kayapó Rikaró  castanha e pesca 

Kayapó Tépdjâti  castanha 

Kayapó Turedjam   merenda escolar, castanha e açaí 

Las Casas Kapran Krére não há 

Las Casas Las Casas artesanato 

Menkragnoti Kakãkuben artesanato e farinha/beiju 

Menkragnoti Kawatire  castanha, merenda e pesca 

Menkragnoti Kawatum  castanha e cumaru 

Menkragnoti 

 

Kendjam 

 

 merenda escolar, cumaru e castanha, projeto de pesca 

esportiva (em desenvolvimento) 

Menkragnoti Kororoty artesanato e farinha/beiju 

Menkragnoti Krimex castanha e artesanato 

Menkragnoti Kubenkókre  castanha, artesanato e cumaru 

Menkragnoti Mokrore Não há 

Menkragnoti Omeikankrun artesanato e farinha/beiju 

Menkragnoti Pykany castanha, artesanato e cumaru 

Menkragnoti Pyngraitire  castanha 

 

Com exceção da TI Badjonkôre e da TI Las Casas, que até o momento comercializam 

apenas artesanato (porém Las Casas pretende iniciar um projeto com óleo de babaçu e pequi; Sol 

Gonzales, comunicação pessoal), todas as outras TIs possuem mais de três projetos de geração 

de renda sustentáveis (Tabela 34). No total, 87,5% das aldeias participam atualmente de projetos 

de comercialização de produtos da floresta, 62,5% comercializam artesanato e 64,6% 

comercializam produtos das roças (Figura 21).  
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Figura 21. Proporção de aldeias com projetos de comercialização de produtos da floresta, de artesanato e 

de produtos das roças nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo 

Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

 

Tabela 34. Presença de projetos de comercialização de produtos da floresta, de artesanato e de produtos 

das roças nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo 

Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena Aldeia  Presença de projetos de 

comercialização de 

produtos da floresta 

Presença de 

projetos de 

comercialização 

de artesanato 

Presença de 

projetos de 

comercialização de 

produtos das roças  

Badjonkore Kranhãpare Não Sim Não 

Baú Baú Sim (castanha e babaçu) Não Não 

Baú Kamaú Sim (castanha e babaçu) Sim Não 

Capoto/Jarina Bytire Sim (mel, copaiba e Sim Sim (farinha/beiju) 
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 d
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0,0
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frutas desidratadas) 

Capoto/Jarina Jatobá 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Kameretikô  

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Kempo 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Kremoro 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Kretire 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Krymare 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Piaraçu 

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Ropni  

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Capoto/Jarina Wani-Wani  

Sim (mel, copaiba e 

frutas desidratadas) Sim Sim (farinha/beiju) 

Kayapó A´Ukre Sim (castanha e cumaru) Sim 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Apeiti  Sim (castanha) Sim 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Gorotire Sim (castanha) Sim 

Sim (parceria com 

MDS) 

Kayapó Kedjerekrãn  Sim (castanha) Não Não 

Kayapó Kikretum 

 Sim (castanha e 

jaborandi) Não 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Kokokuedjã Sim (castanha e cumaru) 

Sim (projeto 

pontual) 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Kokraimoro Sim (castanha) Não 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Kranhkrô  Sim (castanha) Não 

Sim (merenda 

escolar) 
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Kayapó Kremáiti  Sim (castanha) Não Não 

Kayapó Kriny Sim (castanha) Não 

Sim (parceria com 

MDS) 

Kayapó Kubenkrãkei Sim (castanha e cumaru) Sim 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Ladeira Sim (castanha) Não 

Sim (parceria com 

MDS) 

Kayapó Moidjam  Sim (castanha) Não Não 

Kayapó Moikarakô 

 Sim (castanha, cumaru e 

jaborandi) 

Sim (projetos 

pontuais) 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Momokre Não Não Não 

Kayapó Ngôméiti  Sim (castanha) Não 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Piôkrótikô  Sim (castanha) 

Não (venda 

pontual) 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Pykarãrãnkre Sim (castanha e cumaru) Não 

Sim (merenda 

escolar) 

Kayapó Pykatô  Não Sim Não 

Kayapó Rikaró  Sim (castanha) Não Não 

Kayapó Tépdjâti  Sim (castanha) Não Não 

Kayapó Turedjam  Sim (castanha) 

Não (venda 

pontual) 

Sim (merenda 

escolar) 

Las Casas Kapran Krére Não Não Não 

Las Casas Las Casas 

Não (mas pretendem 

iniciar com pequi e 

babaçu) Sim Não 

Menkragnoti Kakãkuben 

Sim (mel, copaiba, frutas 

desidratadas e cumaru) Sim Sim (farinha/beiju) 

Menkragnoti Kawatire  Sim (castanha) Não 

Sim (merenda 

escolar) 

Menkragnoti Kawatum  Sim (castanha e cumaru) Sim Não 

Menkragnoti Kendjam Sim (castanha e cumaru) Não 

Sim (merenda 

escolar) 
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Menkragnoti Kororoty 

Sim (mel, copaiba, frutas 

desidratadas e cumaru) Sim Sim (farinha/beiju) 

Menkragnoti Krimex Sim (castanha) Sim Não 

Menkragnoti Kubenkókre  Sim (castanha e cumaru) Sim Não 

Menkragnoti Mokrore Não Sim Não 

Menkragnoti Omeikankrun 

Sim (mel, copaiba, frutas 

desidratadas e cumaru) Sim Sim (farinha/beiju) 

Menkragnoti Pykany Sim (castanha e cumaru) Sim Não 

Menkragnoti Pyngraitire  Sim (castanha) Sim Não 

 

 

7.6.2. Salários e benefícios sociais nas TIs Kayapó 

 

O número total de assalariados nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti é de, pelos menos, 249, o que corresponde a um total de 3,2% da 

população total destas TIs (Tabela 35). Destes, 94 são funcionários dos DSEIs (AIS e AISAN), 

137 são professores contratados pelas secretarias de educação estaduais e municipais e 18 são 

funcionários da FUNAI (Tabela 36).  

  

Tabela 35. Número total de assalariados e proporção de assalariados em relação à população total das 

Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta 

Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, CTL Redenção, 

Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

 

N
o
 total de assalariados* 

% de assalariados em 

relação à população total* 

Badjonkore 7 5,3 

Baú 7 3,2 

Capoto/Jarina 63 5,0 

Kayapó 82 2,2 

Las Casas 11 4,0 

Menkragnoti 51 3,3 

Total 249 3,2 
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* Não foram considerados todos os funcionários das FUNAI no cálculo por Terra Indígena, já que não foi possível 

obter a informação da aldeia à qual os mesmos pertencem. Além disso, muitos deles não estão mais vinculados às 

aldeias já que residem com suas famílias nas cidades onde trabalham.  

 

Tabela 36. Número de funcionários dos DSEIs, de professores, de funcionários da FUNAI e de assalariados 

nas comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. Fontes: 

Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo Progresso, 

CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Aldeia  N
o
 funcionários 

DSEIs (AIS e AISAN) 

N
o
 professores N

o
 funcionários 

da FUNAI  

N
o
 total 

assalariados 

Kranhãpare 2 5 s.i. 7 

Baú 2 2 0 4 

Kamaú 1 2 0 3 

Bytire 1 3 s.i. 4 

Jatobá 2 s.i. s.i. 2 

Kameretikô  2 4 s.i. 6 

Kempo 1 2 s.i. 3 

Kremoro 4 13 s.i. 17 

Kretire 1 2 s.i. 3 

Krymare 1 10 s.i. 11 

Piaraçu 2 6 1 9 

Ropni  3 s.i. s.i. 3 

Wani-Wani  2 3 s.i. 5 

A´Ukre 3 3 0 6 

Apeiti  2 1 0 3 

Gorotire 10 8 1 19 

Kedjerekrãn  1 1 0 2 

Kikretum 3 3 0 6 

Kokokuedjã 2 1 0 3 

Kokraimoro 3 5 0 8 

Kranhkrô  1 1 0 2 
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Kremáiti  1 2 0 3 

Kriny 4 3 0 7 

Kubenkrãkei 3 3 0 6 

Ladeira 0 n.a.  0 0 

Moidjam  0 1 0 1 

Moikarakô 3 2 0 5 

Momokre 2 2 0 4 

Ngôméiti  1 1 0 2 

Piôkrótikô  2 1 0 3 

Pykarãrãnkre 3 2 0 5 

Pykatô  2 1 0 3 

Rikaró  0 1 0 1 

Tépdjâti  0 1 0 1 

Turedjam  3 2 0 5 

Kapran Krére 2 3 0 5 

Las Casas 3 3 1 7 

Kakãkuben 1 1 s.i. 2 

Kawatire  2 1 s.i. 3 

Kawatum  1 1 0 2 

Kendjam 3 1 s.i. 4 

Kororoty 1 4 s.i. 5 

Krimex 0 1 0 1 

Kubenkókre  3 14 0 17 

Mokrore 1 3 s.i. 4 

Omeikankrun 1 1 s.i. 2 

Pykany 3 6 1 10 

Pyngraitire  0 1 0 1 

TOTAL 94 137 18 249 
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Não foi possível obter, para todas as aldeias contempladas neste diagnóstico, informações 

sobre o valor dos recursos gerados a partir de benefícios sociais (aposentadoria, bolsa família e 

auxílio maternidade), de salários de funcionários públicos (AIS, AISAN e Professor), assim como 

de iniciativas de geração de renda. Entretanto, foram feitas estimativas dos valores totais destas 

três principais formas de entrada de recurso para quatro aldeias Kayapó (A´Ukre, Apeiti, Ngôméiti 

e Kendjam) com o intuito de permitir uma comparação da importância de cada uma delas para o 

total de recurso gerado anualmente nestas comunidades (Tabela 37 e 38).  

 

Tabela 37. Atividades de geração de renda, número de aposentados, de beneficiários do Programa Bolsa 

Família e de auxílio maternidade nas as aldeias de A´Ukre, Apeiti, Ngôméiti e Kendjam. Fonte: Associação 

Floresta Protegida. 

Aldeia 
Atividades de geração 

de renda  
Número de 

aposentados*  
Número de famílias 
beneficiadas pelo 
Programa Bolsa 

Família* 

Número de mulheres 
beneficiadas pelo 

auxílio maternidade* 

A´UKre 

castanha, merenda , 
cumaru e curso de 

campo 
31 32 4 

Apeiti castanha e merenda  4 8 1 

Ngôméiti castanha e merenda 4 6 1 

Kendjam 
castanha, merenda e 

cumaru  
7 3 0 

 

* Dados obtidos em entrevistas com indígenas destas quatro comunidades  

 

Os recursos obtidos a partir de benefícios sociais correspondem aproximadamente de 40 a 

65% do total da renda obtida anualmente pelas comunidades analisadas, os salários representam 

de 15 a 40% e as iniciativas de geração de renda atualmente em curso representam de 12 a 29% 

do recurso total obtido. Assim fica evidente a importância dos benefícios sociais atualmente para a 

renda das comunidades Kayapó e a necessidade de mais projetos de geração de renda (Tabela 

38). 

 

 

Tabela 38. Recurso gerado anualmente a partir de benefícios sociais (aposentadoria, bolsa família e auxílio 

maternidade), de salários (Professores e Agentes Indígenas de Saúde e de Saneamento) e a partir de 

projetos de geração de renda (Merenda, Castanha, Cumaru, Artesanato, Curso de Campo) nas aldeias de 

A´Ukre, Apeiti, Ngôméiti e Kendjam. Fonte: Associação Floresta Protegida. 
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Aldeia Recurso gerado a 

partir de benefícios 

sociais*  

Recurso gerado a 

partir de 

salários** 

Recurso gerado a 

partir de Iniciativas 

de geração de 

renda*** 

Recurso Total 

gerado  

A´Ukre R$ 360.834,00 R$ 79.998,00 R$ 110.280,00 R$ 551.112,00 

Apeiti R$ 57.156,00 R$ 39.999,00 R$ 36.800,00 R$ 133.955,00 

Ngôméiti R$ 52.356,00 R$ 26.666,00 R$ 10.606,00 R$ 89.628,00 

Kendjam R$ 68.898,00 R$ 53.332,00 R$ 50.312,00 R$ 172.542,00 

 

* Foram considerados benefícios sociais: (i) aposentadoria, (ii) bolsa família e (iii) auxílio maternidade. O valor anual dos recursos 

de aposentadoria foi calculado multiplicando-se o número de aposentados em cada comunidade pelo valor do salário mínimo (R$ 

678,00) e por 13 (12 meses + 13º). O valor anual de recursos oriundos do programa Bolsa Família foi calculado multiplicando-se o 

número de famílias contempladas pelo benefício pelo valor médio de R$ 200,00/família por 12 meses. O valor anual do seguro 

maternidade foi calculado pelo número de mulheres contempladas pelo benefício pelo valor de R$ 2.700,00.  

** Foram incluídos os recursos gerados anualmente a partir do pagamento de salários de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e de 

Saneamento (AISAN) e dos Professores Indígenas. Este valor foi calculado multiplicando-se a soma dos números de AIS, AISAN a 

professores, por aldeia, por R$1.000,00 e por 13,33 (12 meses + 13º + 1/3). 

*** Valores reais gerados pelas iniciativas mencionas na tabela 38, fornecidos pela AFP. 

 

 

7.6.3. Percepção dos Kayapó sobre as atividades de geração de renda 

 

 Enquanto mais de 60% dos Kayapó acham que as atividades de geração de renda nas 

aldeias estão de médio a muito boas, quase 40% declarou que estão péssimas, devido à falta de 

projetos (Figura 22).  

 

Figura 22. Opinião dos Kayapó entrevistados sobre as atividades de geração de renda nas aldeias. 
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7.7. Energia e acesso às aldeias 

 

Apenas 8,3% das comunidades presentes nas TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti possuem energia elétrica. Na maioria delas a energia é 

proveniente de gerador a diesel. As condições das estradas e de navegação dos rios é boa para 

56% das aldeias, enquanto para 29% das comunidades o acesso por via rodoviária e fluvial é ruim 

ou péssimo. Destas 14 comunidades com condições de acesso por via rodoviária ou fluvial ruins 

ou péssima, 4 não contam com pista de pouso. No total 37,5% das comunidades possuem pistas 

de pouso. (Tabelas 39 e 40). 

 

Tabela 39. Proporção de aldeias com energia elétrica, condição do acesso rodoviário e/ou fluvial às aldeias 

e proporção de aldeias com pista de pouso nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú 

e Badjonkôre. Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, 

CTL Novo Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Terra Indígena Aldeias com energia 

elétrica (%) 

Condição do acesso 

rodoviário e/ou fluvial (% 

de aldeias) 

Aldeias com pista de 

pouso (%) 

Badjonkore 0,0 100% Médio 100,0 

Baú 0,0 100% Bom 0,5 

Capoto/Jarina 10,0 90% bom, 10% ruim 30,0 

Kayapó 13,6 

45,5% bom, 13,6% médio, 

40,9% ruim 0,5 

Las Casas 0,0 100% médio 0,0 

Menkragnoti 0,0 

54,5% bom, 9,1% médio, 

18,2% ruim, 18,2% péssimo 27,3 

Total 8,3 

56,3% bom, 14,6% médio, 

25% ruim, 4,1% péssimo 37,5 

 

 

Tabela 40. Presença de energia elétrica, vias de acesso à cidade e condição do acesso rodoviário e/ou 

fluvial às comunidades das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre. 

Fontes: Associação Floresta Protegida, CR Kayapó Sul do Pará, CR Norte do Mato Grosso, CTL Novo 

Progresso, CTL Redenção, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 
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Terra Indígena Aldeia  Presença de 

energia 

elétrica 

Vias de acesso à cidade Condição do 

acesso rodoviário 

e/ou fluvial 

Badjonkore Kranhãpare Não Rodoviário e aéreo Médio 

Baú Baú Não Rodoviário e aéreo Bom 

Baú Kamaú Não 

Rodoviário e aéreo via 

Baú Bom 

Capoto/Jarina Bytire Não Rodoviário+fluvial Bom 

Capoto/Jarina Jatobá Não Rodoviário  Bom 

Capoto/Jarina Kameretikô  Não Rodoviário+fluvial Bom 

Capoto/Jarina Kempo Não Rodoviário+fluvial Bom 

Capoto/Jarina Kremoro Não Rodoviário e aéreo Ruim 

Capoto/Jarina Kretire Não Rodoviário+fluvial Bom 

Capoto/Jarina Krymare Não Rodoviário+fluvial Bom 

Capoto/Jarina Piaraçu Sim Rodoviário e aéreo Bom 

Capoto/Jarina Ropni  Não Rodoviário+fluvial e aéreo Bom 

Capoto/Jarina Wani-Wani  Não Rodoviário+fluvial Bom 

Kayapó A´Ukre Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Kayapó Apeiti  Não Rodoviário+fluvial Bom 

Kayapó Gorotire Não Rodoviário e aéreo Médio 

Kayapó Kedjerekrãn  Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Kayapó Kikretum Não Rodoviário+fluvial e aéreo Bom 

Kayapó Kokokuedjã Sim Rodoviário Bom 

Kayapó Kokraimoro Não Fluvial ou aéreo Bom 

Kayapó Kranhkrô  Não Rodoviário Bom 

Kayapó Kremáiti  Não Rodoviário Ruim 

Kayapó Kriny Não Rodoviário e aéreo Bom 

Kayapó Kubenkrãkei Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Kayapó Ladeira Não 

Rodoviário e aéreo via 

aldeia Gorotire  Ruim 
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Kayapó Moidjam  Não Rodoviário Ruim 

Kayapó Moikarakô Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Kayapó Momokre Não Rodoviário Ruim 

Kayapó Ngôméiti  Não Rodoviário+fluvial  Médio 

Kayapó Piôkrótikô  Sim Rodoviário  Bom 

Kayapó Pykarãrãnkre Não Fluvial e aéreo Bom 

Kayapó Pykatô  Não Rodoviário e aéreo Ruim 

Kayapó Rikaró  Não Fluvial Bom 

Kayapó Tépdjâti  Não Rodoviário e fluvial Médio 

Kayapó Turedjam  Sim Rodoviário Bom 

Las Casas Kapran Krére Não Rodoviário Médio 

Las Casas Las Casas Não Rodoviário Médio 

Menkragnoti Kakãkuben Não Rodoviário+fluvial Bom 

Menkragnoti Kawatire  Não Fluvial Médio 

Menkragnoti Kawatum  Não Rodoviário+fluvial Bom 

Menkragnoti Kendjam Não Aéreo Péssimo 

Menkragnoti Kororoty Não Rodoviário+fluvial Bom 

Menkragnoti Krimex Não Rodoviário+fluvial Péssimo 

Menkragnoti Kubenkókre  Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Menkragnoti Mokrore Não Rodoviário+fluvial Bom 

Menkragnoti Omeikankrun Não Rodoviário+fluvial Bom 

Menkragnoti Pykany Não Rodoviário+fluvial e aéreo Ruim 

Menkragnoti Pyngraitire  Não Rodoviário  Bom 
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7.8.   Integridade territorial 

 

7.8.1. Situação jurídica das TIs Kayapó 

 

A primeira reserva Kayapó legalmente reconhecida pelo governo, em 1945, foi a antiga 

Reserva Gorotíre, com 600.165 ha. No final de década de 70, a FUNAI delimitou uma área de 

2.600.000 ha para os Kayapó de Gorotire, Kubenkrankén e Kokraimoro e outra de 600.650 ha 

para os Mekragnotí, a oeste do Xingu. No entanto, apenas em 1985 após reivindicações dos 

Kayapó e de levantamentos realizados pela FUNAI, foi declarada de “ocupação dos silvícolas” 

uma área de 3.262.960 ha denominada “Área Indígena Kayapó” (Decreto Federal 91.244 de 

09/05/1985). A TI Kayapó foi finalmente homologada em 1991, juntamente com a TI Capoto/Jarina 

e a TI Xikrin do Cateté. As demais TIs Kayapó foram homologadas de 1993 a 2008, com exceção 

da TI Kapotnhinore, que se encontra em processo de identificação pela FUNAI. Atualmente, todas 

as TIs contempladas neste diagnóstico encontram-se demarcadas e homologadas e suas áreas 

somam um total 10,6 milhões de hectares (Tabela 41).   

 

Tabela 41. Situação jurídica e área oficial das Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, 

Las Casas e Menkragnoti. Fonte: Instituto Socioambiental / De Olho nas Terras Indígenas.  

Terra Indígena Estado Situação Jurídica Área oficial (ha) 

TI Badjonkore PA Homologada (2003) 221.981 

TI Baú PA Homologada (2008) 1.540.930 

TI Capoto/Jarina MT Homologada (1991) 634.915 

TI Kayapó PA Homologada (1991) 3.284.005 

TI Las Casas PA Homologada (2009) 21.344 

TI Menkragnoti PA / MT Homologada (1993) 4.914.255 

Total PA/MT Homologadas 10.617.430 

 

 

7.8.2. Ameaças à integridade do entorno das TIs Kayapó 

 

Apesar de quase todos os territórios Kayapó estarem demarcados e homologados, apenas 

o fato de terem sido legalmente reconhecidos não garante sua integridade. As TIs Badjonkôre, 

Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti estão inseridas em um contexto 
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extremamente desfavorável em termos de conservação ambiental e respeito à legislação. Estão 

localizadas em regiões que vêm sofrendo um intenso processo de colonização ao longo das 

últimas décadas, em decorrência da abertura de estradas somadas a políticas de incentivo à 

ocupação nas décadas de 60 e 70, e onde as atividades predatórias como a pecuária extensiva, a 

exploração madeireira e a mineração historicamente constituíram e ainda constituem a base da 

economia local (Schmink & Wood, 1992). Como consequência do intenso fluxo migratório e do 

esgotamento dos recursos naturais do entorno das TIs, os territórios dos Kayapó passaram a ser 

cada vez mais pressionados. Mais recentemente, grandes empreendimentos, como a instalação 

de grandes mineradoras a leste das TIs Kayapó para a extração de ferro, níquel e outros minerais 

(Ex. Vale/Onça-Puma e Anglo american Mineração), e obras, como o asfaltamento da BR-163 a 

oeste das mesmas, vêm causando impactos ainda maiores sobre a região, e consequentemente, 

sobre as TIs. 

Atualmente, as principais ameaças no entorno da TI Baú relatadas pelo Instituto Kabu são 

os desmatamentos provenientes das fazendas de gado localizadas no limite oeste da TI, as quais 

extraem madeira do interior da TI, e a presença de estradas vicinais que dão acesso ao Rio 

Curuá. O asfaltamento da BR 163 representa uma grande ameaça em um futuro próximo para os 

limites desta TI. Está prevista a chegada de 5000 famílias apenas em Novo Progresso nos 

próximos anos, o que certamente aumentará a pressão sobre as áreas ainda preservadas dessa 

região. O entorno da TI Menkragnoti ainda encontra-se, em grande parte, preservado devido ao 

fato desta TI ser contígua, a sudoeste à Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo (sob 

responsabilidade do ICMBio) e à TI Panará, e a extremo sul, à TI Capoto/Jarina. No entanto, o 

limite noroeste desta TI, apesar de ser definido pelo Rio Curuaés e de seu entorno encontrar em 

bom estado de conservação, também está sujeito aos impactos futuros decorrentes do 

asfaltamento da BR-163. Já uma pequena porção do limite sul também se encontra vulnerável à 

retirada de madeira ilegal pelas fazendas localizadas no entorno. Na TI Capoto/Jarina, a principal 

ameaça ao entorno, segundo o Instituto Raoni, também é a presença de fazendas, especialmente 

devido à existência de planos de manejo de madeira muito próximos ao limite da TI, o mesmo 

ocorrendo na TI Badjonkôre. Frequentemente o território das TIs é invadido para a retirada ilegal 

de madeira e em alguns casos, seus marcos são mudados de lugar. No limite nordeste da TI 

Capoto/Jarina, até a divisa com a TI Badjonkôre, passando pelo limite sudeste da TI Menkragnoti, 

uma outra ameaça é a presença de pousadas para a pesca ilegal no Rio Xingu. Na TI Las Casas, 

a principal ameaça ao entorno é o desmatamento causado pela abertura de pastagens (Tabela 

42). 

Porém, o entorno da TI Kayapó, nas suas porções norte e leste, é o que se encontra 

atualmente na situação mais crítica. Na porção norte, as principais ameaças, segundo a 

Associação Floresta Protegida, são o desmatamento ilegal em Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e Reservas Legais nas fazendas, inclusive ao longo dos rios que fazem divisa com a TI e 
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dentro da própria TI, para a retirada de madeira e criação de gado; a retirada que areia e seixos 

do Rio Branco para a construção civil, que delimita a porção norte da TI; e a pesca ilegal de 

peixes e raias para fins comerciais, ornamentais ou esportivos no Rio Xingu, nas proximidades do 

limite da TI. Estas atividades foram intensificadas nos últimos anos devido ao aumento do fluxo 

migratório para a região de Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, em decorrência da 

instalação de grandes mineradoras. Já na porção leste da TI Kayapó, o esgotamento dos recursos 

madeireiros e o intenso garimpo de ouro em regiões adjacentes à TI representam as maiores 

ameaças tanto para a integridade da TI Kayapó, como para a saúde dos indígenas, já que os 

efluentes resultantes da atividade garimpeira são lançados diretamente no Rio Fresco, que banha 

diversas aldeias Kayapó. (Tabela 42) 

Apesar de existirem iniciativas por parte das Associações para reforçar os limites das TIs 

(por meio de placas nos limites da TI Baú e/ou plantio de mudas na linha seca ao norte da TI 

Kayapó) e informar os proprietários do entorno sobre estes limites (no caso da TI Baú e da TI 

Capoto/Jarina), não existem atualmente projetos relacionados à conservação e/ou recuperação 

dos entornos das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti (Tabela 42). No 

entanto, existe uma articulação recente de outras organizações em parceria com a AFP, que 

pretende estruturar a venda de sementes e/ou mudas pelos Kayapó para promover a recuperação 

de áreas degradadas em São Félix do Xingu (Adriano Jerozolimski, comunicação pessoal). 

 

Tabela 42. Principais ameaças ao entorno das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti, 

grau de criticidade das mesmas à integridade das TIs e existência de Projetos no entorno das TIs pelas 

Associações, FUNAI ou outras organizações. Fonte: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e 

Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

 

Principais ameaças ao entorno 

  

Grau de 

criticidade para a 

integridade da TI 

Existência de 

projetos no 

entorno  

TI Badjonkore 

Desmatamento, exploração madeireira, 

garimpo, pesca ilegal no Rio Xingu Alto Não 

TI Baú 

Desmatamento, exploração madeireira, 

aumento do fluxo migratório. Futuro: 

asfaltamento BR-163 Muito alto Não* 

TI Capoto/Jarina 

Desmatamento, exploração madeireira, 

pesca ilegal no Rio Xingu Alto Não* 

TI Kayapó 

Desmatamento, exploração madeireira, 

aumento do fluxo migratório, retirada de 

areia e cascalho do Rio Branco e Muito alto Não* 
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afluentes, pesca ilegal no Rio Xingu, 

garimpos 

TI Las Casas Desmatamento Alto Não 

TI Menkragnoti 

Exploração madeireira, pesca ilegal no 

Rio Xingu. Futuro: asfaltamento BR-163 Baixo Não* 

 

 Enquanto no entorno das TIs Capoto/Jarina e Menkragnoti a área desmatada diminuiu em 

2012, em relação ao ano de 2011, nas TIs Badjonkôre, Baú e Kayapó o desmatamento aumentou. 

A área desmatada no entorno da TI Baú correspondeu a 57% do desmatamento total ocorrido nos 

entornos das TIs em 2012, enquanto o entorno da TI Kayapó correspondeu a 23% do total (Tabela 

43), sendo estas TIs as que possuem o maior grau de ameaça vinda do entorno (Figura 23). Estas 

TIs também foram as que apresentaram os maiores números de focos de calor em 2012. O 

entorno da TI Kayapó é o que possui, de longe, a maior densidade de estradas: pelo menos 19 

vezes maior do que o entorno das demais TIs Kayapó consideradas no diagnóstico (Tabela 44). 

 

Tabela 43. Desmatamento em 2011 e 2012 e desmatamento acumulado e proporção do território 

desmatado no ano de 2012, nos entornos (faixa de 10km ao redor das TIs) das Terras Indígenas 

Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti*. Fonte: PRODES 2012.  

Terra Indígena Desmatamento 

em 2011 (Km
2
) 

Desmatamento 

em 2012 (Km
2
) 

Desmatamento 

acumulado em 2012 

(Km
2
) 

% do entorno 

desmatada até 2012 

TI Badjonkore 1,6 19,0 395,5 11,4 

TI Baú 35,4 64,5 615,0 3,6 

TI Capoto/Jarina 11,2 0,9 93,0 1,3 

TI Kayapó 17,6 26,0 968,9 2,7 

TI Menkragnoti 24,4 2,9 384,6 0,7 

Total 90,2 113,3 2.457,0 2,1 

*Não são apresentados os dados para a TI Las Casas, já que as análises espaciais apresentadas foram realizadas no 

âmbito do Diagnóstico sobre a integridade física das Terras Kayapó. 

 

Tabela 44. Número de focos de calor nos anos de 2011 e 2012 e densidade de estradas em 2012, nos 

entornos das Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti*. Fonte: INPE, 

Portal do Monitoramento de Queimadas 2013. 
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Terra Indígena 
Número de focos de 

calor em 2011 

Número de focos de 

calor em 2012 

Densidade estradas em 

2012 (Km/ área em Km²) 

TI Badjonkore 5 321 0,05 

TI Baú 855 10.367 0,05 

TI Capoto/Jarina 231 714 0,02 

TI Kayapó 429 2.448 0,95 

TI Menkragnoti 477 1542 0,02 

Total 4.008 17.404 0,05 

*Não são apresentados os dados para a TI Las Casas, já que as análises espaciais apresentadas foram realizadas no 

âmbito do Diagnóstico sobre a integridade física das Terras Kayapó. 

 

 

Figura 23. Desmatamento nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti e 

em seus entornos, no ano de 2012. Fontes: PRODES 2012. 



119 
 

7.8.3.  Ameaças à integridade das TIs Kayapó 

 

As principais atividades ilegais conduzidas na TI Baú são a exploração madeireira nas 

regiões próximas ao limite oeste, a intensa pesca ilegal no Rio Curuá, que é acessado pelo Rio 

Pimental, a Oeste da TI, e o garimpo de ouro, atividade recorrente na TI. Segundo o IK, a TI 

Menkragnoti não apresenta grandes ameaças internas, apenas a exploração de madeira nas 

porções do entorno que não são contíguas às outras TIs ou UCs, porém esta não representa um 

risco sério à integridade desta TI. Na TI Capoto Jarina, o problema da extração de madeira nos 

limites pelas fazendas também ocorre, especialmente em áreas que tem planos de manejo 

madeireiro próximos à TI. Além disso, segundo informações do IR, ocorre a extração de areia do 

Rio Xingu e na porção nordeste, na divisa com a TI Menkragnoti até a TI Badjokôre, ocorre 

também pesca ilegal, facilitada pela presença de pousadas ilegais no Rio. Porém, um dos 

problemas mais sérios que a TI Capoto/Jarina vem enfrentando, são as queimadas originadas nas 

aldeias, que muitas vezes se espalham pelo cerrado na época seca, causando grandes estragos. 

As grandes queimadas parecem ser recorrentes nesta região, especialmente nas áreas 

adjacentes a remoro. Já na TI Badjonkôre, segundo informações passadas pela FUNAI e pela 

AFP, existem fortes indícios de que esteja ocorrendo a extração ilegal de madeira e o garimpo de 

ouro, porém não se sabe a quanto tempo estão ocorrendo e qual a sua ameaça para a TI e suas 

populações. Na TI Las Casas, a principal ameaça é o arrendamento ilegal de pastos atualmente 

conduzido pelos próprios Kayapó. Já na TI Kayapó, as principais atividades ilícitas conduzidas 

atualmente são o garimpo de ouro, tanto de aluvião (por meio de balsas) como em terra firme (Ex. 

garimpos Maria Bonita e Santilli), e a extração de madeira (não-seletiva, extraem tudo), 

especialmente nas proximidades das aldeias Kriny e Gorotire. A pesca ilegal e as queimadas tanto 

com origem dentro como fora da TI também são ameaças importantes embora não tão críticas 

como o garimpo e a exploração madeireira. (Tabela 45) 

 

Tabela 45. Principais ameaças às TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti, grau de 

criticidade das mesmas à integridade das TIs e existência de Projetos no entorno das TIs pelas 

Associações, FUNAI ou outras organizações. Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e 

Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

Principais ameaças à 

integridade da TI  

Grau de criticidade 

das ameaças à 

integridade da TI 

Regiões mais vulneráveis / 

críticas 

TI Badjonkore 

Extração ilegal de madeira e 

garimpo (indícios) 

Não avaliado * Divisa com TI Kayapó (Rio 

Juari) 

TI Baú Garimpo, extração ilegal de Muito Alto Oeste da TI (Pimental / 
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madeira e pesca ilegal acesso ao Rio Curuá) 

TI Capoto/Jarina 

 

Extração ilegal de madeira, 

pesca ilegal, extração de 

areia, queimadas 

Alto 
Nordeste da TI 

 

TI Kayapó 

 

Pesca ilegal, garimpo, 

extração madeireira, 

queimadas 

 

 

Muito alto 

Limite leste-nordeste da TI 

(próximo a Gorotire e Kriny), 

Rio Branco, Norte da TI (Rio 

Xingu)   

TI Las Casas Arrendamento de pastos 

Alto Toda a TI , pelo fato de ser 

pequena e isolada 

TI Menkragnoti Extração ilegal de madeira Baixo Noroeste da TI (BR 163) 

 

A área desmatada nas TIs em 2012 variou de 0,4 a 0,6 Km2  por TI, aumentando na TI Baú 

e Capoto/Jarina em comparação a 2011. No restante das TIs a área desmatada foi menor do que 

a detectada em 2011, especialmente na TI Kayapó. O maior desmatamento acumulado é 

encontrado na TI Kayapó, porém em termos relativos, a TI Badjonkore é a mais desmatada (1,6% 

de seu território; Tabela 46). Grande parte da área desmatada nesta TI parece ser anterior à sua 

demarcação, assim como as estradas encontradas em seu interior (Tabela 47). Os focos de calor 

aumentaram em todas as TIs em comparação com o ano de 2011, mas especialmente nas TIs 

Badjonkôre, Baú e Kayapó (Tabela 47). 

 

Tabela 46. Desmatamento em 2011 e 2012 e desmatamento acumulado e proporção do território 

desmatado no ano de 2012, nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti*. 

Fonte: PRODES 2012. 

Terra Indígena Desmatamento 

em 2011 (Km
2
) 

Desmatamento 

em 2012 (Km
2
) 

Desmatamento 

acumulado em 2012 

(Km
2
) 

% do território 

desmatado até 2012 

TI Badjonkore 1,2 0,4 35,3 1,6 

TI Baú 0,2 0,4 6,4 0,0 

TI Capoto/Jarina 0,2 0,6 10,6 0,2 

TI Kayapó 5,4 0,6 53,1 0,2 

TI Menkragnoti 1,2 0,5 11,9 0,0 

Total 8,2 2,5 117,3 0,1 

*Não são apresentados os dados para a TI Las Casas, já que as análises espaciais apresentadas foram realizadas no 

âmbito do Diagnóstico sobre a integridade física das Terras Kayapó. 
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Tabela 47. Número de focos de calor nos anos de 2011 e 2012 e densidade de estradas em 2012, nas 

Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti*. Fonte: INPE, Portal do 

Monitoramento de Queimadas 2013. 

Terra Indígena 
Número de focos de 

calor em 2011 

Número de focos de 

calor em 2012 

Densidade estradas em 

2012 (Km/ área em Km²) 

TI Badjonkore 8 1659 0,33 

TI Baú 199 3164 0,00 

TI Capoto/Jarina 277 341 0,01 

TI Kayapó 385 2135 0,00 

TI Menkragnoti 403 477 0,00 

Total 1272 7776 0,01 

*Não são apresentados os dados para a TI Las Casas, já que as análises espaciais apresentadas foram realizadas no 

âmbito do Diagnóstico sobre a integridade física das Terras Kayapó. 

 

7.8.4.  Estrutura para ações de proteção territorial nas TIs Kayapó 

 

 Legalmente, a FUNAI é o órgão responsável por zelar pela proteção das Terras Indígenas. 

Porém, na prática, e FUNAI muitas vezes não tem recurso, pessoal ou infra-estrutura suficiente 

para realizar a fiscalização e o combate às práticas ilegais dentro das TIs. As três principais 

organizações que representam os Kayapó (Associação Floresta Protegida – AFP, Instituto Kabu – 

IK e o Instituto Raoni – IR) tem tido um papel fundamental na manutenção da integridade territorial 

das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti.  

 A AFP e o IR tem atuado em conjunto com a FUNAI para fiscalizar e coibir as atividades 

ilegais nas TIs onde atuam, embora muitas vezes falte recurso por parte da FUNAI para as 

atividades de fiscalização. No caso de suspeitas com base em evidencias ou denúncias por parte 

das comunidades ou por outros meios, a FUNAI é acionada e são realizadas expedições de 

fiscalização ou sobrevoos, com a participação de Kayapós e da FUNAI, tanto com recurso da 

FUNAI quanto com recurso das Associações. De acordo com informações fornecidas pela AFP, 

nestas expedições ou sobrevoos são feitos relatórios, que nos casos mais graves são 

encaminhados para o IBAMA. A articulação com o IBAMA ou a Polícia Federal é deixada a cargo 

da CR da FUNAI em Tucumã. Já o IR, além de realizar as expedições ou sobrevoos para verificar 

e veracidade das denúncias, comunica o fato diretamente para o IBAMA ou PF. Porém, apesar de 

já terem sido realizadas grandes operações por esses órgãos para coibir atividades ilegais na 

região, a burocracia para solicitá-las é tanta que as operações são realizadas no mínimo um ano 

após as denúncias. Já na região de Novo Progresso, o IK atua praticamente sozinho na 
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fiscalização dos territórios Kayapó, já que a CTL da FUNAI não tem recursos e nem infraestrutura 

para apoiar esse tipo de atividade. Para isso, fiscalizam ativamente os limites e monitoram as 

áreas críticas ou para as quais foram realizadas denúncias, nas TIs Baú e Menkragnoti, pelo 

menos uma vez ao mês. Além disso, contam com um profissional na área de geoprocessamento 

exclusivamente para monitorar as atividades ilegais nas TIs. Apesar da dificuldade de 

comunicação com o IBAMA e da prioridade que este órgão dá às atividades ilícitas realizadas fora 

das TIs, já foram realizadas operações em conjunto com a PF na região, com base em 

informações passadas pelo IK. (Tabela 48 e 49) 

 Segundo as Associações Kayapó, nas regiões atendidas pelo IK e pelo IR, os Kayapó tem 

tido um papel muito ativo na fiscalização de seu território, o que tem ocorrido com menos 

frequência nas TI Kayapó (Tabela 48). Algumas iniciativas para capacitar os Kayapó tem sido 

realizadas em conjunto com as Associações, como o curso de agentes indígenas voluntários 

realizado pelo IK uma vez por ano em parceria com o IBAMA, o curso de brigadistas indígenas 

realizado pelo IR, em parceria com o Corpo de Bombeiros do MT, e um curso de agentes 

ambientais realizado pela AFP em parceria com o IBAMA em 2010, mas que não teve 

continuidade. É extremamente importante ressaltar que os Kayapó tem um controle quase que 

total sobre as atividades que estão ocorrendo dentro de seus territórios. Assim, a maioria das 

atividades ilícitas que estão ocorrendo nestas áreas tem a conivência de pelo menos um indivíduo 

ou família Kayapó, geralmente de lideranças, que são beneficiadas financeiramente pela atividade 

ilegal, enquanto o restante da população Kayapó sofre suas consequências negativas. 

No geral, as três Associações contam com uma infraestrutura bastante adequada para a 

fiscalização das TIs Kayapó (Tabela 49). No entanto, algumas comunidades Kayapó não são 

representadas por nenhuma destas Associações, justamente pelo fato de estarem envolvidas com 

atividades ilegais, e nesse caso a fiscalização de seus territórios é realizada apenas pela FUNAI. 

No caso da AFP, quando há suspeita de que alguma das comunidades representadas por ela 

esteja envolvida com atividades ilegais, é convocada uma reunião, na qual é comunicado à 

comunidade que aquela atividade é incompatível com a representação pela Associação, ficando a 

cargo da comunidade decidir se quer continuar com a mesma ou não. Normalmente as 

comunidades optam pela representação pela AFP, porém há casos em que as lideranças das 

comunidades optaram por continuar com as atividades ilegais.  
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Tabela 48. Participação dos Kayapó, da Associação e da FUNAI nas atividades de fiscalização das Terras 

Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti, segundo as Associações Indígenas. 

Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

Participação Kayapó 

atualmente na 

fiscalização articulada 

com FUNAI 

Participação da 

Associação atualmente 

na fiscalização 

Participação da FUNAI 

atualmente na 

fiscalização 

TI Badjonkore Não há Não há Sem informação 

TI Baú Muito alta Muito alta Muito baixa 

TI Capoto/Jarina Muito alta Muito alta Muito alta 

TI Kayapó Média Muito alta Muito alta 

TI Las Casas Média Muito alta Muito alta 

TI Menkragnoti 

 

Norte: Muito alta           

Sul: Média 

Muito alta 

 

Norte: Muito baixa /        

Sul: Muito alta 

 

 

Tabela 49. Infraestrutura das Associações Kayapó para a vigilância e existência de rotina de fiscalização 

por parte das mesmas, das Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti, 

segundo as Associações Indígenas. Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Terra Indígena 

 

Infraestrutura das Associações para vigilância  

 

Existência de rotina 

de fiscalização 

TI Badjonkore 

Não possui, já que não é representada por nenhuma 

Associação * 

 Não 

TI Baú 

IK: Técnico especializado em geoprocessamento, ploter, para 

impressão de mapas, barcos, motores, radio, caminhão, 

caminhonetes, GPSs e recurso para sobrevôos 

IR: Caminhonete, rádio bateria placa, 3 barcos, recurso para 

sobrevôos 

IK: Sim, 1x por mês 

IR: Não, apenas na 

seca 

TI Capoto/Jarina 

IR: Caminhonete, rádio bateria placa, 3 barcos, recurso para 

sobrevôos 

IR: Não, apenas na 

seca 

TI Kayapó 

AFP: Rádio e kits de comunicação na sede e nas 

comunidades, várias voadeiras e motores, caminhonete L200, 

recurso para sobrevôos 

AFP: Não 
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TI Las Casas 

AFP: Rádio e kits de comunicação na sede e nas 

comunidades, várias voadeiras e motores, caminhonete L200, 

recurso para sobrevôos 

AFP: Não 

TI Menkragnoti 

IK: Técnico especializado em geoprocessamento, ploter, para 

impressão de mapas, barcos, motores, radio, caminhão, 

caminhonetes, GPSs e recurso para sobrevôos 

Sim, 1x por mês 

 

* A AFP só representa comunidades que não estão envolvidas com atividades ilegais. 

 

7.9. Desempenho institucional das principais Organizações Indígenas Kayapó 

 

 Atualmente, existem três principais associações indígenas atuantes que representam os 

Kayapó do Mato Grosso e do Pará: a Associação Floresta Protegida (AFP), o Instituto Kabu (IK) e 

o Instituto Raoni (IR). A Associação Floresta Protegida, cuja sede está localizada em Tucumã – 

PA, foi fundada em 2002 e representa, atualmente 3475 indígenas Kayapó que vivem em 22 

comunidades, das quais 18 estão localizadas na TI Kayapó, duas na TI Las Casas e duas na TI 

Menkragnoti (www.florestaprotegida.org.br; Tabelas 50 e 51, Figura 24). O Instituto Kabu, que 

está localizado na cidade de Novo progresso – PA, foi fundado em 2008, e representa atualmente 

1228 indígenas Kayapó que vivem em sete comunidades Kayapó, duas delas na TI Baú e cinco 

na TI Menkragnoti (www.kabu.org.br; Tabelas 50 e 51, Figura 24). O Instituto Raoni foi fundado 

em 2001, na cidade de Colíder – MT, e representa, atualmente, 1540 indígenas Kayapó que vivem 

em 15 comunidades, quatro delas localizadas na TI Menkragnoti e 10 na TI Capoto/Jarina, das 

quais duas são comunidades dos povos Tapayuna e Trumai onde vivem, segundo o DSEI 

responsável, 15 Kayapó (www.institutoraoni.com.br; Tabelas 50 e 51, Figura 24). O IR também 

representa as duas comunidades Panará da TI Paraná e a comunidade Juruna de Pakayá, 

localizada na divisa da TI Capoto/Jarina com o Parque Indígena do Xingu.  

 

Tabela 50. Comunidades e população total representadas pelas três principais organizações Kayapó. 

Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu, Instituto Raoni. 

Associação Indígena Número de comunidades representadas População total representada 

AFP 22 3475 

IK 7 1228 

IR 15 1540 

 

 

http://www.florestaprotegida.org.br/
http://www.kabu.org.br/
http://www.institutoraoni.com.br/
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. 

Figura 24. Principais associações indígenas que representam as comunidades Kayapó localizadas nas 

Terras indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, Baú e Badjonkôre.  

 

Tabela 51. Comunidades Kayapó localizadas nas Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Capoto/Jarina, 

Baú e Badjonkôre e as respectivas Associações Indígenas locais que as representam. Fontes: Associação 

Floresta Protegida, FUNAI - CR Kayapó Sul do Pará, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Terra Indígena Aldeia Associação Indígena que representa 

Badjonkore Kranhãpare Sem associação representativa 

Baú Baú IK 

Baú Kamaú IK 

Capoto/Jarina Bytire IR 

Capoto/Jarina Jatobá IR 
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Capoto/Jarina Kameretikô (Tapayuna) IR 

Capoto/Jarina Kempo IR 

Capoto/Jarina Kremoro IR 

Capoto/Jarina Kretire IR 

Capoto/Jarina Krymãre IR 

Capoto/Jarina Piaraçu IR 

Capoto/Jarina Ropni  IR 

Capoto/Jarina Wani-Wani (Trumai) IR 

Kayapó A´Ukre AFP 

Kayapó Apeiti  AFP 

Kayapó Gorotire Sem associação representativa 

Kayapó Kedjerekrãn  AFP 

Kayapó Kikretum AFP 

Kayapó Kokokuedjã AFP 

Kayapó Kokraimoro AFP 

Kayapó Kranhkrô  AFP 

Kayapó Kremáiti  AFP 

Kayapó Kriny Sem associação representativa 

Kayapó Kubenkrãkei AFP 

Kayapó Ladeira Sem associação representativa 

Kayapó Moidjam  AFP 

Kayapó Moikarakô AFP 

Kayapó Momokre Sem associação representativa 

Kayapó Ngôméiti  AFP 

Kayapó Piôkrótikô  AFP 

Kayapó Pykarãrãnkre AFP 

Kayapó Pykatô  AFP 

Kayapó Rikaró  AFP 

Kayapó Tépdjâti  AFP 
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Kayapó Turedjam  AFP 

Las Casas Kapran Krére AFP 

Las Casas Las Casas AFP 

Menkragnoti Kakãkuben IR 

Menkragnoti Kawatire  AFP 

Menkragnoti Kawatum  IK 

Menkragnoti Kendjam AFP 

Menkragnoti Kororoty IR 

Menkragnoti Krimex IK 

Menkragnoti Kubenkókre  IK 

Menkragnoti Mokrore IR 

Menkragnoti Omeikrankun IR 

Menkragnoti Pykany IK 

Menkragnoti Pyngraitire  IK 

 

 

De forma geral, tanto a AFP, quanto o IR e o IK compartilham os objetivos de fortalecer a 

capacidade das comunidades Kayapó de proteger seus territórios e recursos naturais, apoiar o 

desenvolvimento de alternativas sustentáveis de geração de renda e valorizar o patrimônio cultural 

desta etnia. As três associações possuem projetos relacionados à segurança alimentar e 

nutricional, geração de renda, gestão e proteção territorial e cultura. No entanto, apenas o IK 

desenvolve projetos diretamente relacionados à saúde, enquanto apenas a AFP e o IR têm 

projetos diretamente relacionados à educação (Tabela 52).  

 

Tabela 52. Linhas de projetos e projetos desenvolvidos pela Associação Floresta Protegida, pelo Instituto 

Kabu e pelo Instituto Raoni. Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Associação Indígena Linha dos projetos Projetos Desenvolvidos 

AFP Segurança alimentar e 

nutricional 

Merenda Escolar Tradicional 

Diagnóstico das roças e de demandas por ATER 

Estímulo à produção de Farinha de Mandioca 

Enriquecimento de Quintais com Frutíferas 
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Feiras de Sementes Tradicionais 

Geração de renda Comercialização de sementes de Castanha-da-

Amazônia 

Comercialização de sementes de Cumaru 

Comercialização de folhas de Jaborandi 

Cultivo e Manejo do Cacaueiro 

Curso de Campo em Conservação e Desenvolvimento 

Merenda Escolar Tradicional 

Estruturação da cadeia do Artesanato 

Gestão e proteção 

territorial 

Expedições de fiscalização 

Sobrevoos de verificação 

Oficinas de Etnomapeamento 

Cultura Feiras de Sementes Tradicionais 

Educação 

 

Capacitação de Professores Indígenas 

Elaboração de materiais didáticos na língua Kayapó 

IK 

 

Segurança alimentar e 

nutricional 

Estímulo à produção de Farinha de Mandioca 

Geração de renda Comercialização de sementes de Castanha-da-

Amazônia 

Comercialização de sementes de Cumaru 

Estímulo à produção de Farinha de Mandioca 

Óleo de Babaçu 

Estruturação da cadeia do Artesanato 

Gestão e proteção 

territorial 

Expedições de fiscalização 

Sobrevoos de verificação 

Oficinas de Etnomapeamento 

Uso de SIG em atividades de proteção Territorial 

Cultura Resgate Cultural 

Saúde Alcoolismo 

Lixo 
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DST 

IR Segurança alimentar e 

nutricional 

Apoio à construção de Casas de Farinha  

Enriquecimento de roças e pomares 

Geração de renda Óleo de Copaíba 

Banana e Pequi desidratados 

Mel de abelha Europa (Apis mellifera) 

Comercialização de sementes de Cumaru 

Estruturação da cadeia do Artesanato 

Gestão e Proteção 

territorial 

Brigada Indígena anti-incêndio 

Fiscalização e Monitoramento Territorial 

Capacitação em produção agroecológica 

Oficinas de Etnomapeamento 

Cultura Resgate Cultural 

Capacitação para edição de vídeo 

Educação 

 

Formação de Professores Indígenas 

Elaboração de materiais didáticos na língua Kayapó 

Capacitação em informática 

Capacitação em produção agroecológica 

 

Tanto a AFP, quanto o IK e o IR possuem um conjunto de parceiros governamentais e não 

governamentais, nacionais e internacionais. Alguns destes parceiros são comuns às três 

organizações, como o ICFC, EDF, CI-Brasil e FUNAI, dois são comuns a duas delas (Fundação 

Banco do Brasil e Embaixada da Noruega) e os demais apoiam ou apoiaram apenas uma das 

organizações Kayapó (Tabela 53).  

 

Tabela 53. Principais financiadores e parceiros da Associação Floresta Protegida, do Instituto Kabu e do 

Instituto Raoni. Fontes: Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Associação Indígena Principais Financiadores e Parceiros 

AFP International Conservation Fund of Canada (ICFC), Environmental Defense 

Fund (EDF), Conservação Internacional (CI-Brasil), Embaixada da Noruega, 

USAID, FUNAI, Fundação Banco do Brasil, ISA, Governo do Estado do Pará, 
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Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Comissão Executiva de 

Planejamento da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Vale S. A., Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), University of Maryland, Universidade de 

Brasília (UNB), Purdue University, Universidade Federal de Uberlândia (UFU)  

IK FUNAI, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

Instituto Menire, Eletrobras, Norte Energia, AFP, Imaflora, IBD certificações, 

International Conservation Fund of Canada (ICFC), CI-Brasil, Environmental 

Defense Fund (EDF) 

IR Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Environmental Defense 

Fund (EDF), International Conservation Fund of Canada (ICFC), FUNAI, 

Banco do Brasil, Nativa, Fundação Luterana de Diaconi a, Unemat, CI-Brasil, 

USAID, Fundação Banco do Brasil, Planéte Amazone, The Rainforest 

Foundation, Embaixada da Noruega, Amazon Watch, PDPI/MMA 

 

As três principais organizações Kayapó têm gerido nos dois últimos anos entre R$ 650 mil 

e R$ 2,4 milhões por ano, o que representaria investimentos entre R$ 43,3 mil e 285,7 mil por 

comunidade, e entre R$ 422,08 e R$ 1.628,66 por indivíduo. Em média, estas organizações tem 

conseguido a aprovação de 3 a 5 projetos por ano (Tabela 54).  

 

Tabela 54. Número de projetos aprovados e recursos geridos anualmente por organização, por comunidade 

e per capita pela Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. Fontes: Associação 

Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Associação 

Indígena 

Recursos geridos 

anualmente * 

Recurso anual por 

comunidade** 

 

Recurso anual 

per capita* 

Número de projetos 

aprovados 

anualmente * 

AFP R$ 2,4 milhões R$ 109,1 mil R$ 690,65 4 

IK R$ 2 milhões R$ 285,7 mil R$ 1.628,66 3 

IR R$ 650 mil R$ 43,3 mil R$ 422,08 5 

 

* média obtida dos últimos dois anos.  

**valor obtido pela divisão do recurso geral gerido pela organização pelo número de comunidades que representa.  

 

Todas as três principais organizações Kayapó possuem sede própria em suas regiões de 

atuação equipadas para atendimento às comunidades que representam, assim como equipes 

técnicas qualificadas. Todas realizam Assembleias Gerais uma vez por ano (Tabela 55). 
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Tabela 55. Infraestrutura, número e qualificação dos funcionários e frequência de realização de 

Assembleias Gerais para a Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. Fontes: 

Associação Floresta Protegida, Instituto Kabu e Instituto Raoni. 

Associação 

Indígena 

Infraestrutura para atendimento às 

comunidades 

Número e qualificação 

dos funcionários  

Frequência de 

realização de 

Assembleias 

Gerais 

AFP Sede com quatro salas equipadas com 

mesas, cadeiras, armários, computadores, 

internet e telefone. Possui um veículo 4X4, 

uma motocicleta, mais de 40 embarcações 

(voadeiras de 6m, 7m e 10m de comprimento) 

com motores de popa 15, 25 e 40hp e mais 

de 40 conjuntos de comunicação compostos 

por rádios de comunicação, placas solares, 

antenas e baterias em regime de concessão 

de uso nas aldeias que representa 

4 nível superior não 

indígenas (2 com pós-

graduação); 1 não 

indígena com ensino 

médio; 1  não indígena 

com ensino 

fundamental; 2 

indígenas, sendo um 

com ensino fundamental 

completo e outro com 

ensino fundamental 

incompleto 

1/ano 

IK Sede com 10 computadores, 2 impressoras, 

telefone, fax e internet. Possui 5 veículos (2 

de uso do IK e 3 em aldeias), 1 caminhão, 2 

tratores, 5 embarcações, 7 motores, 6 GPS, 2 

filmadoras, 4 câmeras fotográficas, 12 rádios 

e 12 placas solares 

5 nível superior , 1 

ensino fundamental, 3 

indígenas  

1/ano 

IR Sede com 6 computadores, 2 impressoras, 3 

GPS, 2 barcos, 2 motores (02 - 40 HP, 01 - 25 

HP) e 1 caminhonete (L200) 

2 nível superior, 1 

ensino médio, 2 

indígenas ensino 

fundamental  

1/ano 

 

É importante ressaltar que existem outras organizações menores que representam uma ou 

mais comunidades Kayapó, muitas das quais originadas durante o período em que os recursos 

para atendimento à saúde eram descentralizados pela FUNASA às organizações indígenas. No 

entanto, devido à ausência de estrutura física (sede) e de corpo técnico, assim como de sites 

próprios, não foi possível obter informações sobre as mesmas para este diagnóstico. Entre estas 

organizações estão incluídas: Angrôkrére, Associação Indígena Tuto Pombo, Associação Tapiete, 



132 
 

Ikum Tykre, Instituto Tuíra, Mekrorodja e Ngonh-rôrô-kre. É possível, até mesmo, que a maioria 

destas organizações se encontre inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.  

 

8. SÍNTESE E AVALIAÇÃO CRÍTICA  

 

8.1. Demografia  

 

Tabela 56. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à demografia 

nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Aumento populacional geral Bom 

2 Aumento no número de aldeias em decorrência da fragmentação das 

aldeias grandes 

Bom / necessita atenção 

3 Diminuição do tamanho das aldeias Ruim / necessita atenção 

 

Segundo os dados demográficos obtidos para as TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti, a taxa de crescimento da população Kayapó está em torno de 

5,25% ao ano. O grande crescimento populacional geral da população Kayapó em comparação 

com o crescimento populacional médio da população brasileira (1,17% em 2010) é considerado 

uma característica positiva, já que sua população ainda é relativamente pequena e, até meados 

da década de 80, apresentou um declínio populacional em decorrência, principalmente, de 

doenças adquiridas no processo de contato. No entanto, é importante observar que, mantendo-se 

esta taxa de crescimento populacional, em menos de 14 anos, a população total Kayapó dobrará. 

Esta alta taxa de crescimento associada à sedentarização das comunidades poderá acarretar na 

diminuição de alguns dos recursos naturais dos quais os Kayapó dependem para sua 

sobrevivência física e cultural, como por exemplo os estoques de caça e pescado nas imediações 

das aldeias, o que exigirá a adoção de práticas de manejo que visem garantir a sustentabilidade 

do uso destes recursos. 

 A formação de novas comunidades vem ocorrendo em decorrência de uma série de 

diferentes fatores, tanto culturais quanto relacionados ao contexto socioeconômico e político atual, 

entre eles o crescimento populacional acentuado e a consequente busca por locais com maior 

disponibilidade de recursos naturais, a crescente busca por acesso a bens e serviços, assim como 

por locais com maior facilidade de escoamento de produtos extrativistas (Jerozolimski et al. 2011). 

O aumento no número de aldeias espalhadas pelas TIs tende a aumentar o controle dos Kayapó 

sobre seus territórios e, juntamente com o aumento populacional, pode fortalecer politicamente o 
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Povo Kayapó. Por outro lado, as cisões das grandes aldeias podem levar a uma diminuição da 

coesão do Povo Kayapó como um todo, e a redução da capacidade de controle social sobre 

decisões de pequenos grupos que poderão afetar a qualidade de vida de uma coletividade mais 

ampla. Além disso, o tamanho reduzido da maioria das novas aldeias, que parece impedir a 

realização de importantes atividades socioculturais, como festas de nomeação, pode representar 

uma ameaça à manutenção da cultura Kayapó (ver seção 8.4).  

 

8.2. Saúde 

 

Tabela 57. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à saúde nas 

Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Todas as comunidades incluídas nas campanhas de vacinação Muito bom 

2 Carência de postos de saúde e de profissionais em grande parte das 

aldeias 

Ruim 

3 Poucos médicos nos DSEIs para atendimento específico aos Kayapó Ruim 

4 Carência de poços artesianos nas aldeias Ruim 

5 Ausência de esgoto sanitário nas aldeias Ruim 

6 Morosidade na realização de exames pelo SUS Ruim 

7 Possibilidade de contaminação por mercúrio em diversas aldeias Ruim / necessita atenção 

8 Presença de malária, tuberculose, leishmaniose cutânea e visceral e 

desnutrição em algumas aldeias 

Ruim / necessita atenção 

9 Altas taxas de mortalidade adulta e infantil para os Kayapó atendidos 

pelo DSEI Kayapó do Pará 

Muito ruim / necessita 

atenção 

10 Ausência de projetos de saúde em parceria com outras organizações Ruim 

Aspectos importantes relatados nas entrevistas  

11 Carência de ações de prevenção da saúde bucal e da saúde geral  Ruim 

12 Falta de medicamentos específicos na aldeia Ruim 

13 Exagero na administração e uso inadequado de medicamentos na 

aldeia 

Ruim  

 

Os desafios enfrentados pelos DSEIs para atender de forma adequada a saúde das 

comunidades Kayapó em uma área tão grande e com recursos limitados são imensos. Apesar de 
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todas as aldeias mais antigas e maiores das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti possuírem postos de saúde, profissionais de saúde em tempo integral e 

dentistas, a maioria das comunidades menores e fundadas nos últimos anos não contam com 

atendimento à saúde adequado, embora sejam contempladas por campanhas de vacinação. 

Mesmo nas comunidades maiores, não há esgoto sanitário e os dejetos humanos permanecem ao 

ar livre. Além disso, são muito poucas as comunidades que contam com poços artesianos para a 

captação de água, condição que é agravada pela possível contaminação da água dos rios por 

mercúrio proveniente de mineração ilegal. A ausência de infraestrutura básica de saneamento, 

associada à falta de programas de educação sanitária, prevenção de doenças e informação sobre 

as formas de contágio, parecem explicar a alta incidência de doenças como verminoses e 

gastroenterites. A falta de ações preventivas de saúde bucal e o alto consumo de tabaco e de 

alimentos como açúcar, parecem estar entre os principais fatores que tem contribuído para a 

baixa qualidade da saúde bucal nas aldeias Kayapó. Além disto, segundo os Kayapó, há falta de 

medicamentos de qualidade nos postos das aldeias e apenas remédios paliativos são 

administrados. A administração exagerada de medicamentos, especialmente de antibióticos é 

outro problema sério levantado por alguns dos entrevistados. A falta de informação e de preparo 

de muitos profissionais de saúde que atuam nas aldeias, associada à pressão dos indígenas por 

tratamento e sua ignorância em relação aos efeitos colaterais dos medicamentos, resulta na 

administração excessiva e desnecessária dos mesmos, o que pode ter um efeito extremamente 

negativo para a saúde dos Kayapó no longo prazo. Associado aos problemas acima, está o fato 

de que os Kayapó estão sujeitos à falta de estrutura e à morosidade no atendimento pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS), assim como qualquer cidadão brasileiro residente no interior da Amazônia. 

Os resultados de todos estes problemas são a alta incidência de doenças, tanto as facilmente 

tratáveis, como verminoses, como as de difícil tratamento, como a tuberculose, e as altas taxas de 

mortalidade observadas. O estabelecimento de projetos em parceria com outras organizações 

poderia contribuir enormemente para a melhoria das condições sanitárias e de saúde dos Kayapó.  

 

8.3. Educação 

 

Tabela 58. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à educação 

nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Grande maioria das aldeias com escolas  Bom 

2 Ausência dos dois ciclos do ensino fundamental na maior parte das 

escolas das aldeias 

Ruim 

3 Grande carência por ensino médio nas escolas das aldeias Ruim 
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4 Ensino fundamental bilíngue em todas as escolas das aldeias Muito bom 

5 Ensino médio apenas em português nas escolas Kayapó do Pará Muito ruim 

6 Presença de turmas multiciclares na maior parte das escolas Kayapó Ruim 

7 Número de alunos por turma muito alto em algumas escolas Ruim 

8 Grande carência de currículo específico para os Kayapó  Ruim 

9 Carência de materiais didáticos específicos para os Kayapó Ruim 

10 Merenda escolar adaptada aos Kayapó em implementação em 

diversas escolas 

Bom 

11 Baixa inclusão digital nas escolas nas aldeias Ruim? (ver Klein e 

Renesse 2011) 

Aspectos importantes relatados nas entrevistas  

12 Estrutura física da escola precária em muitas aldeias Ruim 

13 Carência de cursos de formação de professores indígenas adequados 

à realidade Kayapó 

Ruim 

14 Pequeno protagonismo dos professores indígenas nas escolas  Ruim 

 

Apesar de o amplo acesso às escolas e ao ensino bilíngue nas TIs Badjonkôre, Baú, 

Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti nos últimos anos, poder ser considerado como 

um importante avanço, muito ainda deve ser feito nas escolas Mebêngokre para alcançar as 

metas do Plano Nacional de Educação para a educação indígena (2001). Embora praticamente 

todas as comunidades tenham escolas ou salas anexas a escolas em outras aldeias, a estrutura 

física de algumas delas ainda é extremamente precária e o acesso à internet é quase inexistente. 

A maioria das escolas oferece apenas os primeiros anos do ensino fundamental e apenas cinco 

entre 49 aldeias possuem ensino médio. Enquanto o ensino fundamental é bilíngue, o ensino 

médio ainda é realizado apenas em português. As turmas são muito grandes em várias aldeias 

são multiciclares, o que certamente compromete o aprendizado dos alunos. Porém, o problema 

mais profundo é a qualidade do ensino nas escolas Kayapó. O currículo não é adaptado à 

realidade, à cultura e ao calendário das aldeias, não há materiais didáticos específicos para os 

Kayapó em sua língua materna e a maioria dos professores indígenas não tem autonomia e 

protagonismo nas escolas, devido à ausência de cursos de formação de professores indígenas 

adequados e de qualidade. Desta forma, na prática, a maioria das escolas nas aldeias acaba por 

reproduzir não só o currículo das escolas das cidades, mas também sua visão civilizatória, 

desvalorizando a cultura Kayapó. Apesar da legislação federal e das metas estabelecidas pelo 

Plano Nacional de Educação para e educação escolar indígena em todo o país, o principal entrave 
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para a melhoria na qualidade do ensino é a descentralização da responsabilidade pelas escolas 

indígenas aos Estados e Municípios, sem que haja mecanismos de controle que garantam a 

especificidade destas escolas à cultura e às necessidades de cada povo indígena (PNA, 2001) 

 

8.4. Cultura e língua 

 

Tabela 59. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à cultura e à 

língua nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Língua materna predominante em todas as aldeias Muito bom 

2 Festas frequentes nas comunidades maiores Bom 

3 Diversidade alta de festas  Muito bom 

4 Ausência de festas nas comunidades pequenas Ruim 

5 Existência de registros de manifestações culturais em grande parte 

das aldeias 

Bom 

6 Existência de equipamentos disponíveis para o registro de festas Bom 

 Produção de artefatos culturais frequente Bom 

 Presença de pajés na maioria das aldeias Bom 

 Atuação de missionários em algumas aldeias Ruim (mas ver Rufino 

2000) 

 Maioria das aldeias sem casa do guerreiro Ruim 

 Maioria das aldeias com casas tradicionais Bom 

Aspectos importantes relatados nas entrevistas  

 Diminuição da participação dos jovens nas atividades tradicionais Ruim 

 Tratamento dos pajés ainda muito respeitado e utilizado Muito bom 

 Possível risco de perda dos conhecimentos tradicionais dos pajés Ruim/ Necessita atenção 

 Dificuldade para se obter material para construção de casas Ruim 

 

Segundo a opinião dos próprios Kayapó, que são evidentemente os maiores conhecedores 

de sua própria cultura, as aldeias ainda tem tido sucesso na manutenção das suas atividades 

tradicionais. A língua materna ainda é muito mais utilizada que o português e estão sendo 

realizadas, com frequência, vários tipos de festas, especialmente nas aldeias maiores. Apesar de 
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não haver festas nas aldeias novas e menores, estas geralmente participam das festas realizadas 

nas aldeias grandes e mais antigas. No entanto, normalmente não participam de todas as etapas 

de preparação das festas, que podem durar mais de um mês e incluem rituais com cantos e 

danças, pinturas corporais, assim como a realização de caçadas ou pescarias coletivas, 

momentos em que há intensa transmissão de conhecimentos dos mais velhos para os jovens (A. 

Jerozolimski, comunicação pessoal). Ainda segundo os Kayapó entrevistados, em algumas 

comunidades a participação dos jovens nas atividades tradicionais está diminuindo, especialmente 

os que frequentam as escolas fora das aldeias, o que representa um risco à manutenção da 

cultura em longo prazo. Frente a esta possibilidade, o registro das manifestações culturais torna-

se extremamente importante, e está sendo realizado em grande parte das comunidades, 

especialmente as maiores, que realizam mais festas e contam com mais equipamentos 

audiovisuais. As Associações indígenas também possuem equipamento fotográfico e de filmagem 

para o registro da cultura material e imaterial nas aldeias Kayapó. Porém, ainda há grande 

carência por capacitações de representantes Kayapó para o registro audiovisual de melhor 

qualidade e especialmente para a edição e produção final de DVDs. Ainda existem muitos pajés 

nas aldeias e o tratamento deles ainda é considerado muito importante e utilizado com frequência. 

No entanto, em algumas aldeias existe a atuação de missionários, que em alguns casos inclusive 

residem nestas comunidades. Apesar de alguns deles estarem envolvidos em ações importantes 

de defesa dos direitos dos povos indígenas (ver www.cimi.org.br; Rufino 2000), há casos em que 

sua ação missionária pode interferir nas crenças e práticas religiosas e culturais tradicionais. 

Atualmente, grande parte das aldeias, especialmente as novas, não possui casa do guerreiro, 

instituição tradicional Kayapó onde os homens se reúnem para a tomada de decisões e 

transmissão de conhecimento. No entanto, a maioria das aldeias ainda fabrica artesanato e suas 

próprias casas tradicionais, embora a demanda por casas de alvenaria esteja crescendo, segundo 

os Kayapó, devido à dificuldade de se obter matéria prima para a fabricação das mesmas. 

 

8.5. Subsistência e segurança alimentar 

 

Tabela 60. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à 

subsistência e à segurança alimentar nas Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Alimentos produzidos nas roças fornecem a maior parte dos alimentos 

consumidos na maioria das aldeias 

Bom 

2 Extrativismo ainda representa uma fonte importante na aquisição de 

alimentos e remédios  

Muito bom 

http://www.cimi.org.br/
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3 Carne de caça e pescado ainda são muito consumidos na maioria das 

aldeias 

Bom 

4 Em todas as comunidades existe criação de animais para consumo Muito bom 

5 Em algumas aldeias são consumidos mais alimentos vindos de fora da 

TI do que produtos das roças 

Ruim  

6 Em algumas aldeias, carne de gado, de porco e frango comprados 

fora da TI são mais consumidos do que carnes de caça e pescado 

Ruim 

Aspectos importantes relatados nas entrevistas  

7 A quantidade e a variedade de produtos das roças são consideradas 

boas pela maioria dos Kayapó 

Bom 

 

 

Embora as atividades de subsistência, como agricultura, extrativismo, caça e pesca, ainda 

sejam muito importantes para a obtenção de alimentos para a maioria das aldeias nas TIs 

Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti, algumas comunidades na TI 

Kayapó e as duas da TI Las Casas obtêm a maior parte dos alimentos que consomem de fora de 

seus territórios. Estas comunidades são principalmente as localizadas mais próximas às cidades. 

A comunidade Piaraçú, na TI Capoto/Jarina, também parece estar passado por um processo 

semelhante de dependência de produtos vindos da cidade. Embora nestas comunidades ainda 

sejam cultivadas roças e praticadas a caça, a pesca e a coleta de alimentos, o consumo de 

produtos exógenos pode gerar uma séria dependência por parte da comunidade, e 

consequentemente uma demanda cada vez maior de fontes de renda para suprir suas 

necessidades. Além disso, ao longo do tempo, pode acarretar a perda de conhecimentos 

relacionados às práticas de produção e obtenção de alimentos, assim como a perda de 

variedades de plantas tradicionais. Tais variedades, resultado de processos de seleção realizados 

pelos Kayapó e outros povos com os quais os Kayapó interagiram ao longo de muitas gerações, 

certamente apresentam melhor adaptação às condições climáticas e edáficas locais, do que 

variedades obtidas em estabelecimentos comerciais. Assim, a conservação destas variedades é, 

portanto, uma questão de segurança alimentar. A perda da autonomia na produção de alimentos, 

com a redução das atividades extrativistas e de plantio de roças, e o aumento da dependência por 

produtos industrializados, processos que fragilizam o vínculo com a terra, representam um enorme 

risco ao povo Kayapó, especialmente em um contexto de agressivas manobras legislativas 

comandadas pela aliança de setores do governo com a bancada ruralista. É o cenário desejado 

pelos que vislumbram o acesso aos recursos naturais dos territórios indígenas e para isso se 

valem do velho e falacioso argumento “muita terra para pouco índio”. 
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8.6. Renda 

 

Tabela 61. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à renda nas 

Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Com exceção da TI Badjonkôre e da TI Las Casas, todas TIs possuem 

mais de três projetos sustentáveis de geração de renda 

Bom 

2 Obtenção de renda por meio de atividades ilícitas em diversas 

comunidades 

Ruim 

3 Proporção da população assalariada muito pequena Ruim 

 

A geração de renda parece ser atualmente a principal demanda das comunidades Kayapó, 

fruto da dependência de produtos exógenos adquirida ao longo do processo de contato com os 

kuben. Embora a comercialização de produtos extrativistas, de produtos das roças e de 

artesanato represente a atividade econômica mais frequente entre as aldeias contempladas neste 

diagnóstico, havendo diversas iniciativas em curso voltadas para o fortalecimento destas cadeias 

produtivas (ver seção 7.9), as atividades ilegais ainda são frequentes nas TIs Badjonkôre e 

Kayapó, especialmente nas aldeias não representadas pelas AFP (Gorotire, Kriny e Kranhãpare). 

Além dos impactos ambientais, como a contaminação da água por mercúrio e o esgotamento dos 

recursos naturais (ex. recursos madeireiros), a renda gerada com as atividades ilícitas é 

geralmente concentrada em algumas famílias de lideranças. Os salários, por sua vez, 

representam apenas uma pequena parte da renda e beneficiam poucas famílias. Já os benefícios 

sociais parecem ser de grande importância para a renda total de todas as famílias. Envolver as 

comunidades que estão realizando atividades ilegais em projetos sustentáveis de geração de 

renda representa um grande desafio, já que tais projetos tendem a ser sazonais (como é a 

disponibilidade e produção da maioria dos recursos florestais não madeireiros) e a gerar cifras 

significativamente inferiores às geradas por atividades ilícitas. Porém, ao contrário do que ocorre 

com as atividades ilícitas, os benefícios destes projetos tendem a ser repartidos de forma muito 

mais equitativa na comunidade.  

 

 

8.7. Energia e acesso às aldeias 

 

Tabela 62. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação ao 

fornecimento de energia e ao acesso às aldeias das Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, 

Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 
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Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Ausência de energia elétrica na maioria das comunidades Ruim? 

2 Condições de acesso precárias para muitas aldeias Ruim 

 

 Exceto poucas comunidades localizadas nos limites das TIs e próximas de cidades (cinco 

no total), todas as aldeias Kayapó das TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e 

Menkragnoti não contam com energia elétrica. Muitas delas contam, no entanto, com geradores a 

diesel ou gasolina, utilizados para bombear água dos poços artesianos para a(s) caixa(s) d’água, 

assim como para iluminação residencial. A necessidade de energia elétrica, no entanto, é 

questionada por alguns Kayapó, que alegam que sua presença interfere nas práticas culturais, 

principalmente devido ao uso de televisores, o que tem diminuído os momentos de socialização 

da comunidade e trazido influencias negativas aos jovens.  

O acesso à cidade é bom na maioria das comunidades, porém para algumas o acesso 

rodoviário e/ou fluvial são ruins ou péssimos no inverno e no verão, respectivamente, o que 

dificulta tanto o transporte de passageiros como o escoamento de produtos do agro-extrativismo 

para a cidade. Por outro lado, a maior dificuldade de acesso tende, por sua vez, a reduzir 

interferências negativas na aldeia, como por exemplo o acesso a bebidas alcoólicas. Mesmo que 

o acesso por via fluvial ou rodoviária sejam considerados bons, em muitos casos o transporte 

aéreo é essencial para atendimentos médicos de urgência e apenas cerca de 40% das 

comunidades possuem pista de pouso. No geral, a infraestrutura instalada nas aldeias, o que 

inclui o acesso às mesmas, é considerada precária pelos Kayapó.  

 

8.8. Integridade territorial 

 

Tabela 63. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação à integridade 

das Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 Todas as TIs reconhecidas e homologadas Muito bom 

2 Aumento do desmatamento nos entornos das TIs em relação a 2011 Ruim 

3 Diminuição do desmatamento no interior das TIs em relação a 2011 Bom 

4 Existência de ameaças críticas à integridade das TIs Kayapó no 

entorno  

Ruim 

5 Existência de ameaças críticas à integridade das TIs Kayapó no Ruim / Necessita atenção  
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interior das mesmas 

6 Infraestrutura das Associações voltada para a proteção territorial das 

TIs Kayapó adequada 

Muito bom 

7 Bom desempenho das Associações em relação à proteção territorial 

das TIs Kayapó 

Muito bom 

8 Articulação regular entre instituições entre si e com comunidades 

Kayapó em relação à proteção territorial das TIs Kayapó 

Regular 

9 Frequente conivência de Kayapós com as atividades ilegais dentro das 

TIs  

Ruim 

 

As TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti tiveram suas 

demarcações homologadas durante as décadas de 1990 e 2000. O reconhecimento dos territórios 

tradicionais é, sem dúvida alguma, condição primordial para a garantia da manutenção da 

qualidade de vida do povo Kayapó. No entanto, apesar de seu reconhecomento legal, estas TIs 

estão inseridas em uma região altamente degradada, onde a pressão de atores externos para a 

exploração de recursos naturais dos territórios Kayapó é crescente. Como consequência, há 

diversas atividades ilegais em curso no interior destas TIs, muitas delas com a conivência de 

alguns Kayapó, que geralmente beneficiam apenas suas famílias, enquanto o restante da 

população Kayapó paga um preço altíssimo, por exemplo, com o comprometimento da qualidade 

de seus rios e estoque pesqueiro, a ruptura de importantes processos ecológicos pela exploração 

não sustentável de recursos madeireiros, além de efeitos negativos do contato com não indígenas 

como a transmissão de doenças e o comsumo de álcool e outras drogas, podendo causar 

impactos significativos na saúde e organização social das comunidades. Dentre as atividades 

ilegais conduzidas nas TIs Kayapó, a atividade garimpeira é a que se encontra em situação mais 

crítica no momento, especialmente nas TIs Kayapó e Baú. No entanto, apesar das dificuldades, a 

articulação entre FUNAI, comunidades e Associações Indígenas tem sido fundamental na 

tentativa de prevenir, fiscalizar e coibir as atividades ilegais nas TIs Kayapó. 

 

8.9. Desempenho institucional das principais organizações indígenas Kayapó 

 

Tabela 64. Quadro síntese e avaliação dos aspectos mais importantes observados em relação ao 

desempenho institucional nas principais organizações indígenas que representam as comunidades das 

Terras Indígenas Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las Casas e Menkragnoti. 

Aspectos importantes observados a partir dos dados coletados Avaliação 

1 
A quase totalidade das comunidades Kayapó é representada por uma 

associação (engajamento das comunidades no associativismo) 

Bom 
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2 
Cada uma das três principais associações Kayapó (AFP, IR e IK) 

representa um amplo conjunto de comunidades Kayapó (abrangência 

de representatividade das associações) 

Bom 

3 
Todas as associações possuem uma ampla gama de parceiros e 

financiadores (articulação institucional e alavancagem) 

Muito bom 

4 
Todas as associações Kayapó implementam diversos projetos 

relacionados a temáticas variadas (experiência de gestão)  

Muito bom 

 5 
Todas as associações Kayapó possuem boa infraestrutura para 

atender as comunidades (infraestrutura de trabalho) 

Muito bom 

6 
Todas as associações possuem e dependem de técnicos não 

indígenas (Kuben) em seu quadro funcional (qualificação do quadro 

funcional)  

Necessita atenção 

 

 

A maioria das comunidades Kayapó contempladas neste diagnóstico é representada por 

organizações reconhecidas pelo governo e por outras instituições não governamentais, o que é 

um pré-requisito para a formalização de parcerias e financiamentos aos seus projetos. O fato de 

as três principais organizações Kayapó atuantes representarem a grande maioria das 

comunidades Kayapó também pode ser interpretado como um aspecto positivo, já que facilita em 

muito a gestão de projetos e atividades através da centralização em poucos interlocutores. Manter 

a estrutura física e uma equipe técnica mínimas para o adequado funcionamento de uma 

organização indígena tem um custo e, apesar de as aldeias representarem no dia a dia a unidade 

política dos Kayapó, seria impraticável a manutenção de uma organização para cada aldeia. É 

provável que a forma de organização atual das instituições Kayapó, com ampla 

representatividade, tenha sido influenciada pela limitação de recursos por parte de instituições 

financiadoras. Por outro lado, a viabilização de recursos para o funcionamento destas poucas 

organizações Kayapó permitiu com que as mesmas se estruturassem e desenvolvessem um 

conjunto de ações para atender as demandas das comunidades Kayapó no fortalecimento de 

suas capacidades para proteger seus territórios, gerar renda e valorizar sua cultura. A 

diversificação das parcerias firmadas pelas três principais organizações Kayapó reduzem a 

dependência em um ou poucos financiadores e, desta forma, confere maior segurança para estas 

organizações e para os projetos que desenvolvem em caso de cancelamento de um apoio 

específico. 

O fato de as três principais organizações Kayapó apresentarem técnicos kuben no seu 

quadro de funcionários reflete a dificuldade em encontrar representantes Kayapó com capacidade 

para assumir algumas das funções mais técnicas de uma organização que deve fazer a 

interlocução com um diverso universo de parceiros e financiadores, que apresentam exigências 
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distintas. Por outro lado, deve haver um esforço de cada uma das organizações na definição de 

estratégias para que os Kayapó possam assumir gradualmente as funções desempenhadas pelos 

funcionários kuben e terem maior protagonismo em suas organizações, mesmo que este seja um 

processo de longo prazo.  

 

9. CONCLUSÕES 

 

Embora os Kayapó que habitam as TIs Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó, Las 

Casas e Menkragnoti tenham seus territórios legalmente reconhecidos e sua população esteja em 

crescimento, existem diversos aspectos da qualidade de vida de suas comunidades que se 

encontram em uma situação bastante preocupante. Apesar dos esforços da SESAI, o atendimento 

à saúde ainda é bastante problemático, o que transparece, por exemplo, nas altas taxas de 

mortalidade para os Kayapó. O atendimento à educação, por sua vez, é inadequado à realidade 

cultural e às necessidades atuais dos Kayapó. A infraestrutura de atendimento básico às 

comunidades, que inclui, entre outros, as escolas, farmácias, poços artesianos e as vias de 

acesso às mesmas, também se encontra em situação precária, sendo motivo de recorrentes 

queixas dos Kayapó. A necessidade por atividades de geração de renda é cada vez maior frente 

ao crescente envolvimento com a sociedade kuben, aumentando a vulnerabilidade dos Kayapó às 

atividades ilegais em seus territórios, às quais tem consequências extremamente negativas tanto 

para os recursos naturais, como para a saúde e a cultura dos Kayapó. Apesar de a cultura e as 

tradições Kayapó ainda se manterem bastante sólidas, já existem sinais de mudanças culturais, 

especialmente em relação aos jovens, que representam o grupo mais vulnerável às influências 

externas. Alem disso, apesar de a maioria das comunidades ainda ser autossuficiente em relação 

à produção e obtenção de alimentos, a dependência de produtos oriundos de fora de seus 

territórios já é crescente em algumas comunidades, especialmente nas mais próximas dos centros 

urbanos. Neste contexto de mudanças, que certamente estão afetando e vão afetar cada vez mais 

a qualidade de vida das populações Kayapó, especialmente com a possibilidade de alterações na 

legislação que tem garantido alguns importates direitos das populações indigens, as Associações 

Indígenas têm desempenhado um papel fundamental na interlocução dos Kayapó com a 

sociedade e com o Estado, na valorização da cultura Kayapó, na promoção da saúde e da 

segurança alimentar, na busca pelo fortalecimento da autonomia de suas populações, assim como 

na proteção de suas terras. De acordo com esta lógica e considerando-se a atual instabilidade na 

oferta de recursos para projetos indígenas, a existência de um fundo como o Fundo Kayapó, se 

adaquadamente dimensionado, tem o potencial de contribuir significativamente para o 

fortalecimento destas organizações e de todo o conjunto de projetos e ações que visam trazer 

melhorias para a qualidade de vida do Povo Kayapó e fortalecer seu papel como guardião das 

ameaçadas florestas e cerrados do Sudeste Amazônico.  



144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 2: Integridade física das Terras Indígenas do povo 
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Resumo 
 

O corredor das Terras Indígenas Kayapó do sul do Pará e norte do Mato Grosso é uma área 

com mais de 10 milhões de hectares, mais extensa que o território de Portugal, que está incluída em 

uma região repleta de conflitos fundiários, obras de infraestrutura, altos índices de desmatamento, 

grilagem de terras e disputa pelos recursos naturais. As Terras Kayapó se situam entre dois 

importantes eixos de estradas (BR 163 e BR 158), principais vetores de ocupação regional. Apesar 

do contexto socioambiental adverso, estas áreas representam um maciço florestal expressivo e 

preservado, face às altas taxas de desmatamento da região, sendo alvo constante da exploração 

madeireira e garimpeira ilegal. Neste contexto, as terras Kayapó são um verdadeiro desafio à gestão 

socioambiental. Fornecer um diagnóstico da qualidade de vida das comunidades Kayapó e da 

integridade física das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Baú, Badjonkôre e Capoto/Jarina, que 

constitua uma linha de base para o futuro monitoramento de tais aspectos, principal objetivo deste 

projeto.  

 

 
Figura 1- Localização das Terras Indígenas Kayapó 
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1. Avaliação do histórico de desmatamento e queimadas 

1.1. Métodos 
Os dados de desmatamento disponibilizados publicamente pelo Projeto PRODES (INPE) 

foram analisados dentro de cada TI e em uma faixa de 10 km no entorno das mesmas no período de 

2002 a 2012. A área de cada TI e das suas respectivas faixas de entorno são apresentas na Tabela 

1. A compilação e análise do histórico de focos de queimada dentro e no entorno de todas as  TIs no 

mesmo período foi realizada utilizando a série temporal de dados dos satélites de referência (NOAA 

12 e AQUA UMD-T) disponibilizados publicamente pelo INPE. As análises espaciais e mapas foram 

realizadas no programa ArcGis Desktop 10. 

 

Tabela 1 - Área das TIs Kayapó e suas respectivas faixas de entorno (10 km). 

Terra Indígena Área (km2)* Área da faixa de entorno (km2) 

Baú 15.470 6.347 

Capoto/Jarina 6.353 4.133 

Kayapó 32.879 8.851 

Menkragnoti 49.471 11.591 

Badjonkôre 2,229 2.548 

* áreas obtidas no sistema de informações geográficas 

 

2. Resultados 

 

De um modo geral observa-se significativa variação no padrão temporal de desmatamento e 

focos de queimada entre TIs. É importante notar que, como esperado, os valores absolutos de área 

desmatada e número de focos de queimada são expressivamente maiores nas faixas de entorno do 

que dentro das TIs, embora a extensão das faixas de entorno seja menor do que das respectivas TIs. 

Diante da magnitude relativamente pequena dos valores observados dentro das TIs, é possível supor, 

portanto, que parte da variação observada no padrão temporal do desmatamento e queimadas entre 

as mesmas, assim como entre todas as TIs e sua faixa de entorno, seja decorrente de eventos 

particulares e pontuais dentro das TIs, como a abertura de uma nova aldeia ou um incêndio florestal 

no entorno de uma aldeia específica decorrente, por exemplo, de uma queimada de roça onde o fogo 

saiu do controle dos índios. 
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O Mapa 1 (Desmatamento dentro e no entorno (10 km) das TIs Kayapó) apresentado no 

Anexo III deste diagnóstico é possível verificar a grande concentração de áreas desmatadas no 

entorno das Tis Kayapó, Badonkôre e, mais recentemente, na TI Baú em função do desmatamento 

especulativo consequente da pavimentação asfáltica da BR-163. Um padrão que emerge das 

análises é um elevado número de focos de queimada dentro e no entorno das TIs em 2010, ano em 

que houve uma forte seca na Amazônia, com exceção da TI Baú, que não apresentou elevação dos 

focos de queimada dentro de seus limites em 2012 como foi entre 2008 e 2011. 

No Mapa 2 (Focos de queimada dentro e no entorno (10 km) das TIs Kayapó) apresentado no 

Anexo III deste diagnóstico é possível verificar a concentração de focos de queimada entre 2002 e 

2012. Neste mapa fica bem claro que a maior quantidade de focos está no entorno das Terras 

Indígenas e não no interior delas com exceção ao efeito de borda das áreas de entorno das Tis 

Kayapó, Baú, Capoto/Jarina e, principalmente, Badjonkôre que devido á sua menor dimensão têm 

grande influência dos focos de queimada que ocorrem em seu entorno. 

Cabe destacar ainda que, ao comparar o Mapa 1 e o Mapa 2 é possível notar a coincidência 

da localização entre as áreas com maiores ocorrências de focos de queimada com as áreas 

desmatadas, mostrando que o corte da cobertura florestal é uma das causas da ocorrência de 

queimadas.  

A Tabela 2 a seguir apresenta os dados de desmatamento acumulado (em km²) para as cinco 

TIs Kayapó para os seguintes intervalos temporais: “anterior a 2002” e “2002 a 2012), além da 

somatória destes dados e a proporção (em %) de área desmatada em relação a área total de cada TI. 

 

Tabela 2 -  Desmatamento acumulado nas Área das TIs Kayapó  

  
desmatamento (km²) 

Terra Indígena Área (km
2
)* 

anterior 
a 2002 

2002 a 
2012 

total 
% em 

relação a 
TI 

Baú 15.470 3,3 6,4 9,7 0,1% 

Capoto/Jarina 6.353 43,8 10,6 54,4 0,9% 

Kayapó 32.879 88,9 53,1 142,0 0,4% 

Menkragnoti 49.471 23,8 11,9 35,7 0,1% 

Badjonkôre 2.229 28,7 35,3 64,0 2,9% 

      Os itens 2.1 a 2.5 seguintes apresentam os dados sobre desmatamento anual e focos de 

queimada para o período 2002-2012 em cada uma das cinco Tis (e suas áreas de entorno), 

Badjonkôre, Baú, Capoto/Jarina, Kayapó e Menkragnoti, respectivamente. 
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2.1. TI Badjonkôre 

 

O desmatamento anual dentro da TI Badjonkôre decresceu em 2003 em comparação com o 

ano anterior e manteve-se baixo desde então, ao contrário do desmatamento no entorno da TI, que 

teve um pico em 2007, quando houve também uma elevação do número de focos de queimada tanto 

no entorno quanto, menos acentuadamente, dentro da TI. O número de focos de queimada dentro e 

no entorno da TI apresentou ainda uma elevação em 2010, como na maior parte das TIs analisadas. 
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No Mapa 3 (Desmatamento dentro e no entorno da TI Badjonkôre) apresentado no Anexo III 

deste diagnóstico é possível visualizar espacialmente os dados dos gráficos sobre desmatamento 

anual dentro e no entorno desta Terra Indígena apresentados na página anterior, com destaque para 

as áreas desmatadas antes de 2002 no interior da TI e o pico de desmatamento de 2006 a 2009 em 

seu entorno. 
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2.2. TI Baú 
 

O desmatamento na TI Baú teve um pico em 2004, quando houve também um número 

comparativamente elevado de focos de queimada na TI. No entorno, as maiores taxas de 

desmatamento ocorreram em 2008 e 2009, enquanto os focos de queimada foram comparativamente 

altos em 2010 e 2012. 
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No Mapa 4 (Desmatamento dentro e no entorno da TI Baú) apresentado no Anexo III deste 

diagnóstico é possível visualizar espacialmente os dados dos gráficos sobre desmatamento anual 

dentro e no entorno desta Terra Indígena apresentados na página anterior, com destaque para as 

poucas áreas desmatadas no interior da TI e o desmatamento crescente em seu entorno. 
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2.3. TI Capoto/Jarina 

 

As taxas anuais de desmatamento no entorno da TI Capoto/Jarina foram comparativamente 

mais elevadas entre 2003 e 2005 e no final deste período observa-se um pico de desmatamento 

dentro da TI. Os focos de queimada dentro da TI foram comparativamente mais altos em 2007 e 

2010. No entorno da TI, houve um número comparativamente elevado de queimadas em 2004. 
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No Mapa 5 (Desmatamento dentro e no entorno da TI Capoto/Jarina) apresentado no Anexo 

III deste diagnóstico é possível visualizar espacialmente os dados dos gráficos sobre desmatamento 

anual dentro e no entorno desta Terra Indígena apresentados na página anterior, com destaque para 

as poucas áreas desmatadas no interior da TI, com exceção às áreas lindeiras à MT-322 / BR-080 e 

o desmatamento consolidado em seu entorno após picos de desmatamento antes de 2002 e de 2005 

a 2006. 
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2.4. TI Kayapó 

 

O desmatamento dentro da TI Kayapó variou marcadamente ao longo do período, enquanto 

em seu entorno observa-se um pico em 2005 e valores mais baixos a partir de então. Os focos de 

queimada dentro da TI Kayapó foram comparativamente elevados em 2007 e 2010, enquanto no 

entorno observa-se um pico de queimadas também em 2005. 
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No Mapa 6 (Desmatamento dentro e no entorno da TI Kayapó) apresentado no Anexo III deste 

diagnóstico é possível visualizar espacialmente os dados dos gráficos sobre desmatamento anual 

dentro e no entorno desta Terra Indígena apresentados na página anterior, com destaque para a 

vulnerabilidade desta TI comparada às demais como pode ser verificado nas extensas áreas 

desmatadas em seu entorno e em algumas áreas desmatadas em seu interior para atividades de 

garimpo (ver item 4.5). 
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2.5. TI Menkragnoti 

 

O desmatamento dentro da TI Menkragnoti teve um pico em 2003 e outro em 2008, enquanto 

no entorno aumentou em 2004 e decresceu a partir de então. Os focos de queimada foram 

comparativamente elevados em 2010, tanto dentro como no entorno da TI.  
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No Mapa 7 (Desmatamento dentro e no entorno da TI Menkragnoti) apresentado no Anexo III 

deste diagnóstico é possível visualizar espacialmente os dados dos gráficos sobre desmatamento 

anual dentro e no entorno desta Terra Indígena apresentados na página anterior, com destaque para 

as áreas desmatadas no entorno desta TI localizadas em terras privadas, ou seja, fora dos domínios 

de unidades de conservação ou terras indígenas. 

 
 

 
 

 
 



161 

 

 

3. Compilação da base cartográfica e análise final do histórico de desmatamento e 
degradação florestal nas Tis Kayapó 

3.1. Compilação e atualização da base cartográfica 

   

  As informações compiladas das bases cartográficas referem-se aos dados públicos de 

informações a assentamentos, interesses minerários, linhas de transmissão, publicamente, além de 

informações e que fazem parte dos bancos georeferenciados do ISA, a saber: 
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Tabela 3 – Estrutura de dados disponível em formato geodatabase 

File Geodatabase DATASET FeatureClass Descrição Fonte 

monitoramento 

analises 

desmat_tisbuffer 
Limites poligonais de desmatamento 
acumulado até 2012 no recorte das tis, 
e no seu entorno em uma faixa de 10km 

PRODES, 2012 

tis_buffer_10km 
Limites de terras indígenas com uma 
faixa de entorno de 10km 

ISA,2013 

densidade_focos 
Quantidade de focos distribuídos por 
células de 4km2 

INPE/BDqueimadas, 
2012 

areaindigena 

ai_areaindi_isa_pl_250 
limites poligonais de terras indígenas 
compatíveis com a escala de 1:250.000 

ISA, 2013 

aldeias_isa_2013anno 
nome das aldeias  em formato de 
anotação 

ISA, 2013 

aldeias_isa_pt localização pontual das aldeias ISA, 2013 

ti_badjokore_buffer_10km 
Limite da Ti Badjonkôre com um buffer 
de 10km 

ISA,2013 

ti_bau_buffer_10km 
Limite da TI Baú com um buffer de 
10km 

ISA,2013 

ti_capoto_buffer_10km 
Limite da TI Capoto com um buffer de 
10km 

ISA,2013 

tu_kaypo_buffer_10km 
Limite da TI Kayapó com um buffer de 
10km 

ISA,2013 

ti_menkrangoti_buffer_10km 
Limite da TI Menkragnoti com um buffer 
de 10km 

ISA,2013 

unidadesconversacao 

areacons_isa_pl_250 
limites poligonais de unidades de 
conservação Federal compatíveis com a 
escala de 1:250.000 

ISA, 2013 

consest_isa_pl_250 
limites poligonais de unidades de 
conservação estadual compatíveis com 
a escala de 1:250.000 

ISA, 2013 

outrasareas ao_area_exercito_isa_pl 
limites poligonais de áreas do exercito 
compatíveis com a escala de 
1:1000.000 

ISA, 2013 

base 
hidrografia 

hd_curso_dagua_sivam_ln_250 
representação linear dos rios, na escala 
de 1:250.000 

Sipam/IBGE, 2004 

hd_massa_dagua_sivam_pl_250 
representação de corpos d’água, na 
escala de 1:250.000 

Sipam//IBGE, 2004 

limites lm_municipio2007_ibge_pl_1000 
Limites dos municípios até o ano de 
2007, na escala de 1:1000.000 

IBGE,2010 
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File Geodatabase DATASET FeatureClass Descrição Fonte 

lm_uf_ibge_pl_1000 
Limites Estaduais, na escala 
1:1.000.000 

IBGE, 2010 

v_sedemun_ibge_pt_1000 
Localidades das sedes municipais, na 
escala de 1:1.000.000 

IBGE, 2010 

sistematransportes st_rodovia_ibge_ln_1000 
Representação linear das estradas, na 
escala de 1:1.000.000 

IBGE, 2010 

Tematicos 

classificacao 

bases_pouso_l 
Pistas de pouso e confirmação de já 
existentes com base na interpretação 
de imagens (ano 2002, 2007 e 2012) 

ISA, 2013 

bases_pouso_p 

Localização geográfica aproximada da 
pista de pouso, obtida sobre a 
interpretação de imagens (ano 
2002,2007 e 2012) 

ISA, 2013 

desmatamento 
Áreas de corte raso em floresta e não 
floresta, complementar ao mapeamento 
do PRODES (anos 2002,2007 e 2012) 

ISA, 2013 

cicatrizes_queimada 
Limites de áreas identificadas como 
cicatrizes de queimadas 

ISA, 2013 

degradacao 
Áreas de floresta em degradação por 
corte seletivo 

ISA, 2013 

estradas 
Estradas obtidas sobre interpretação de 
imagens de satélite, ano 2012 

ISA, 2013 

garimpo 
Áreas de extração garimpeira obtidas 
sobre interpretação de imagens de 
satélites, anos 2002, 2007 e 2012 

ISA, 2013 

desmatamento desmat_tis_buffer 
Limites poligonais de desmatamento 
obtido junto ao PRODES 

PRODES, 2012 

energia 

cgh 
Localização geográfica das Centrais 
Geradoras Hidrelétricas 

Aneel 

pch 
Localização geográfica das Pequenas 
Centrais Hidrelétricas 

Aneel 

uhe 
Localização geográfica das Usinas 
Hidrelétricas 

Aneel 

ute 
Localização geográfica das Usinas 
Termoelétricas 

Aneel 

linhastransmissao Linhas de transmissão de energia 
Operador Nacional do 
Sistema Elétrico - ONS 
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File Geodatabase DATASET FeatureClass Descrição Fonte 

mineracao interessesminerarios 
Títulos de interesses minerários 
protocolados no DNPM até 06/set/2013 

ISA, 2013 

Fundiario assentamento 
Limites poligonais de assentamentos 
rurais  

 INCRA, 2011 
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3.2. Análise do desmatamento e degradação florestal  

 

O mapeamento de desmatamento (corte raso), incêndios florestais, exploração madeireira e 

áreas não antropizadas foi realizado a partir de processamento digital de imagens de satélite 

publicamente disponibilizadas pelo INPE e interpretação visual sobre as imagens resultantes do 

processamento NDFI, com bases de referências nos sistemas PRODES (desmatamento em floresta) 

e em focos de calor. O processo metodológico para a obtenção do NDFI está disponível no Anexo II.   

3.2.1. Procedimentos 

 

A partir das imagens NDFI1 e das composições coloridas das cenas dos sensores orbitais 

Landsat5-TM (2002), Landsat7-ETM (2007) com resolução de 30 metros e IRS6-LISS3 (2012) com 

resolução espacial de 24 metros foram identificadas as cicatrizes de queimada, áreas florestadas em 

degradação (corte seletivo), desmatamento (corte raso), garimpos e vetores associados a estas 

feições: estradas e pistas de pouso, tendo ainda como apoio e validação imagens pancromáticas do 

satélite SPOT 5 obtidas entre 2007 e 2010 e disponibilizadas via serviço WMS (Web Map Service) 

pela SEMA-MT e SEMA-PA através dos endereços http://mapas.sema.mt.gov.br/ArcGIS/rest/services 

e http://mapas.sema.pa.gov.br/ArcGIS/rest/services  

 

Dentre as características foi possível identificar as seguintes classes homogêneas: 

 

 

 Cicatrizes de queimada 

 

Áreas identificadas pela análise visual de alteração espectro-textural característica de eventos 

de queimada recente ou ativos. Contudo a resposta espectral de queimadas pode ser idêntica ao de 

uma área desmatada por corte raso ou também por fisionomias não florestais como afloramentos 

rochosos, enclaves de cerrado e vegetação típica de áreas esporadicamente inundáveis. Assim para 

melhor distinção das cicatrizes de queimada foram utilizadas feições classificadas como “não floresta” 

extraída do PRODES, os dados de focos de calor do Programa de Monitoramento de Queimadas 

(também do INPE) e a análise comparativa das cenas Landsat-5 de 2002, Landsat-7 2007 e IRS6-

LISS3 de 2012. 

                                                
1
 NDFI: Índice de Vegetação pela Diferença Normalizada 

http://mapas.sema.mt.gov.br/ArcGIS/rest/services
http://mapas.sema.pa.gov.br/ArcGIS/rest/services


166 

 

 Floresta Degradada 

 

São áreas florestadas em processo de desmatamento, podendo estar associada a atividades 

de exploração florestal como exploração madeireira, queimadas e pequenas clareiras, desde que 

mantida sua estrutura arbórea ou que apresente sinais de regeneração. A delimitação destas áreas 

dá-se pela identificação visual de sinais como pátios de estocagem, ramais, clareiras e queimadas 

nas cenas Landsat 7 (2002), Landsat 5 (2007) e IRS6-LISS3 (2012) imagens frações NDFI geradas 

para cada ano avaliado. 

 

 Desmatamento 

 

Corresponde a áreas em que houve remoção total da cobertura florestal, atualmente com solo 

exposto ou cobertura de pastagem, gramíneas e culturas agrícolas identificáveis por interpretação 

visual de cenas Landsat 7 (2002), Landsat 5 (2007) e IRS6-LISS3 (2012) e respectivas imagens 

frações NDFI. 

A identificação destas feições é complementar ao PRODES-INPE. Assim foram delimitadas apenas 

áreas desmatadas não levantadas no PRODES em 2012, ou desmates que ocorreram em 2002 e 

2007, mas levantados no PRODES em anos seguintes como 2003 ou 2008. 

O Mapa 9 (Desmatamento nas Tis Kayapós) persente no Anexo III apresenta algumas destas 

feições identificadas como as classes Cicatrizes de Queimada, Floresta Degradada, Desmatamento e 

Garimpo, complementando assim o conteúdo do Mapa 1( Desmatamento dentro e no entorno (10 km) 

das TIs Kayapó) e do Mapa 2.(Focos de queimada dentro e no entorno (10 km) das TIs Kayapó). 

 

 Garimpo 

 

Categoria correspondente à intensa alteração da superfície terrestre identificáveis por sinais 

como lagos de rejeitos, pistas de pouso, clareiras e marcas de escavação e movimento de terra em 

barrancos e bancos de areias em planícies fluviais relacionados ao assoreamento das drenagens 

existentes. Diferente de atividades minerárias licenciadas não possuem grandes e geométricas cavas 

de exploração, mas sim feições irregulares próprias da menor tecnologia de exploração disponível. 

Os garimpos identificados neste trabalho estão apresentados no Mapa 9 (Desmatamento nas 

Tis Kayapós) e novamente no Mapa 11 (Mineração nas Tis Kayapó) combinado com os títulos 

minerários fornecidos digitalmente pelo DNPM (Departamento Nacional de produção Mineral) através 

do ambiente SIGMINE. 
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 Estradas 

 

Vias de ligação entre áreas agrícolas, aldeias, ramais de exploração florestal manejada ou 

ilegal e, eventualmente, garimpos, com estradas principais e rodovias. São representadas por feições 

lineares identificáveis nas imagens NDFI ou nas imagens orbitais graças às características de 

continuidade e conectividade. Enquanto as estradas em áreas agrícolas e pastagens são retilíneas 

por separarem os talhões, assim como em explorações madeireiras legalizadas e frentes de 

sondagem, nas explorações de ilegais de madeira e garimpo correspondem a feições sinuosas, às 

vezes próximas de drenagens e com conexão em apenas uma de suas extremidades. 

 

 Pistas de pouso 

 
Pistas de pouso correspondem a feições lineares na superfície terrestre com extensão 

aproximada entre 700 e 1500 metros, localizadas próximas a aldeias, garimpos, clareiras e pátios de 

estocagem de madeira, conectadas ou não a estradas não oficiais. As pistas estão representadas por 

pontos que correspondem aos pares de coordenadas centrais delas, e ainda são classificadas em 

ativas ou inativas: quando são identificadas gramíneas e arbustos característicos de regeneração 

florestal a pista é classificada como “inativa”; do contrário caso a pista esteja com solo exposto (terra 

batida) em evidência na imagem NDFI ou na imagem de satélite a pista é classificada como “ativa”. 

As pistas de pouso e estradas estão apresentadas no Mapa 10 (Infraestrutura nas Tis 

Kayapó), enquanto Por fim no Mapa 12 do Anexo III apresenta a Localização Geral das Áreas 

Críticas nas Tis Kayapós identificadas com apoio das imagens NDFI (ver método no Anexo II) e 

discutidas no item 4 subsequente deste diagnóstico. 

 

Na sequência é apresentada a chave de interpretação das feições identificadas com algumas 

amostras das feições características de cada classe homogênea em composição colorida (5r4g3b) de 

imagens do sensor Landsat-5 (ou IR¨-LISS-3), da imagem NDFI elaborada a partir desta mesma 

composição colorida e, por último, cena pancromática do sensor SPOT 5 com pormenor da área 

utilizada como exemplo. 
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Imagem IRS6-

LISS3 (20m). 

Composição 

r5g4b3 para 2012 

 

Imagem NDFI 

2012 

 

Imagem SPOT 5 

(2,5m) 

pancromática para 

2007 

Figura 2 - Cicatriz de queimada na TI Menkragnoti e sua comprovação graças à análise 

temporal entre cenas de 2007 e 2012. Localização aproximada: 52°59’57”W e 7°50’44”S 
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Imagem Landsat-5 

(30m). Composição 

r5g4b3 para 2007 

 

Imagem NDFI 2007 

 

Imagem SPOT 5 (2,5m) 

pancromática para 2007 

Figura 3 - Representação de uma área degradada devido aos sinais de corte seletivo 

evidenciados por clareiras e ramais. Localização aproximada: 53°26’54”W e 10°33’47”S 
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Imagem Landsat-5 

(30m). Composição 

r5g4b3 para 2007 

 

Imagem NDFI 2007 

 

Imagem SPOT 5 

(2,5m) pancromática 

para 2007 

Figura 4 - Sinais de desmatamento (corte raso) e degradação característicos próximos á 

pastagem consolidada. Localização aproximada: 57°37’20 W e 10°36’04” S 
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Imagem Landsat-5 

(30m). Composição 

r5g4b3 para 2007 

 

Imagem NDFI 2007 

 

Imagem SPOT 5 

(2,5m) pancromática 

para 2007 

Figura 5 - Garimpo Maria Bonita. Localização aproximada: 50°58’13”W e 7°49’02”S. As cenas 

da figura evidenciam os lagos e bancos de areias resultantes da atividade garimpeira. 
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Imagem IRS6-LISS3 

(20m). Composição 

r5g4b3 para 2012 

 

Imagem NDFI 2012 

 

Imagem SPOT 5 (2,5m) 

pancromática para 2007 

Figura 6 - Estradas reconhecidas na extremidade sul da TI Capoto/Jarina através de feições 

evidenciadas em imagem NDFI. Localização aproximada: 53°55’14”W e 9°46’26”S 
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Imagem IRS6-LISS3 

(20m). Composição 

r5g4b3 para 2012 

 

Imagem NDFI 2012 

 

Imagem SPOT 5 

(2,5m) pancromática 

para 2007 

Figura 7- Pista de pouso ativa na Aldeia Gorotire (TI Menkragnoti). Localização aproximada: 

51°07’26”W e 7°46’39”S 



174 

 

4. Análises e resultados 

Com base nas informações compiladas foram identificadas áreas críticas sob o ponto de vista 

de vulnerabilidade em cada uma das Terras Indígenas e seu entorno, detalhadas para cada uma das 

Tis. 

O Mapa 12 (Localização Geral das Áreas Críticas nas Tis Kayapós) contido no Anexo III 

apresenta a localização das áreas críticas e vulneráveis descritas nos itens 4.1 a 4,5 a seguir, as 

mesmas apresentadas em detalhe no Anexo IV deste Diagnóstico. 

4.1. TI Baú 

 

Analisando a fronteira nordeste (do Curuá até a divisa com a TI Menkragnoti) não foram 

identificados registros de perturbação antrópica no interior da TI. A presença de maciços florestais 

contínuos pertencentes a unidades de conservação (FLOTA Iriri e ESEC Terra do Meio) supõe uma 

barreira efetiva para os vetores de degradação vindos do nordeste (estrada da Canopus). 

A fronteira sudeste (divisa com a TI Menkragnoti)  apresenta um episodio pontual de degradação, 

presumivelmente uma experiência de extração de madeira de lei (possivelmente mogno) na beira do 

rio Catete, que afetou 1000 hectares  de mata, mas que aparentemente não teve continuidade. Além 

deste evento, não registramos outras interferências ou ameaças. 

No interior da TI além de alguns incêndios provavelmente espontâneos, o único evento 

avaliado foi um conjunto de garimpos que em 2002 apresentavam uma atividade significativa, mas 

que hoje aparentam estar completamente desativados. Além deste evento, não registramos outras 

interferências ou ameaças. 

Na fronteira oeste (da FLONA Altamira até a TI Menkragnoti), o  limite oeste da TI Baú sofre 

uma intensa pressão antrópica vinda da estrada BR-163 (Cuiabá-Santarém). O anúncio do 

asfaltamento da estrada provocou uma intensa corrida às terras nos primeiros anos do 2000. 

Grandes áreas foram griladas e posteriormente desmatadas (Torres, 2005). Atualmente, a pressão 

por terras permanece apesar da vagarosidade dos trabalhos de asfaltamento.  Os centros de Moraes 

de Almeida, Castelo dos Sonhos e, sobre tudo, Novo Progresso constituem a origem de vetores de 

degradação que nos últimos anos tem desmatado e degradado grandes parcelas da floresta limítrofe 

com a TI 2. A aparição de vários  trechos de novas estradas de 2010 a 2012 na faixa de entorno da TI 

demonstra a forte pressão exercida pelos grupos provenientes desses centros.  

                                                
2
 Em 2003, a área da TI foi reduzida em 317.000 ha, devido à pressão dos setores agropecuários e madeireiro de Novo 

Progresso. A área desafetada pode ser descrita como uma faixa de aproximadamente 40 quilômetros entre o limite atual 

da TI e a BR-163. O território desafetado tem sido sistematicamente grilado e desmatado desde então. 
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A área da fronteira ocidental da TI Baú pode ser analisada em três grandes porções: 

 Fronteira nordeste (da FLONA Altamira até o Projeto de Assentamento Terra Nossa). Esta 

área tem sido intensamente desmatada nos anos de 2011 e 2012, mas aparentemente os 

responsáveis pela brutal abertura de pastos (fundamentalmente pequenos grupos de 

pecuaristas capitalizados através do garimpo e a própria criação) reconhecem e respeitam a 

divisa da TI. Unicamente duas estradas atravessam a divisa para atingir o rio Curau. Do ponto 

de vista da proteção da TI existe uma grande ameaça à integridade, mas a situação não é 

crítica.  

 Projeto de Assentamento (PA) ‘Terra Nossa’, sofre um intenso processo de concentração 

fundiária, como testemunham os grandes desmatamentos para pasto realizados nos últimos 

anos na área mais próxima a TI. A proximidade da Aldeia Baú parece contribuir à contenção 

do desmatamento a partir da divisa da TI. Ao igual que mais ao norte, os agentes de 

degradação parecem respeitar a legitimidade da posse indígena.  

 Fronteira sudoeste (do PA ‘Terra Nossa’ até a TI Menkragnoti): essa área, definida pelo 

interflúvio dos rios Curuá-Curuaés permaneceu relativamente intocada até o ano de 2011. A 

partir desse ano, e principalmente no seguinte, são registrados enormes desmatamentos 

provenientes da sede do distrito de Altamira, Castelo dos Sonhos. Informações obtidas com a 

secretaria de meio ambiente de Altamira, e com produtores locais apontam à chegada de 

grupos fortemente capitalizados de Mato Grosso e São Paulo, o que explicaria a amplitude e 

virulência dos episódios de desmatamento dos últimos dois anos. Já a faixa de entorno da TI 

ainda não foi afetada extensivamente, mas é possível constatar a abertura de áreas contiguas 

a divisa da TI e a abertura de estradas no interior da mesma.  

4.1.1. Resumo e ações recomendadas para a Ti Baú:  

 

A TI Baú é fortemente ameaçada por vetores de degradação associados à pecuária, 

provenientes de cidades situadas no eixo da estrada BR-163. Até o momento, os agentes de 

degradação tem quase sempre respeitados o limite da Terra Indígena, mas existem sinais que 

apontam à quebra desse equilíbrio. A forte investida de grupos externos sobre o interflúvio Curuá-

Curuaés pode ser um indício dessa reversão. É fundamental desenvolver trabalhos de monitoramento 

proativo (restauro de picadas fronteiriças, plaqueamento e destruição de estradas) para garantir a 

proteção da Terra Indígena nessa região de fronteira.  
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Tabela 4 – áreas de pressão interna e externa a Terra Indígena Baú 

Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

B1 
Interflúvio Curuá-

Curuaés  

Expansão 

Fazendas de 

gado 

Garimpo 

Crítico 

Denuncia no IBAMA e 

acompanhamento do embargo 

Destruição de estradas no 

interior da TI 

B2 
Assentamento 

Terra Nossa 

Expansão de 

fazendas de 

gado 

Alto 

Petição ao INCRA para 

regularizar a situação do 

assentamento mediante 

revisão ocupacional 

B3 
Divisa com 

FLONA Altamira 

Expansão de 

fazendas de 

gado 

Alto 

Monitoramento, plaqueamento 

e restauro de picadas 

divisórias. 

Destruição de estradas no 

interior da TI 

 

4.2. TI Capoto/Jarina 

 

A TI Capoto/Jarina sofre dois tipos de pressão: uma interna, consistente na destruição da 

cobertura vegetal por fogos não controlados, e outra externa, motivada pela expansão das áreas de 

lavoura de soja ao redor da TI. 

Em relação aos fogos no interior da TI, a peculiaridade da cobertura florestal da TI, com 

abundantes áreas de savana e mata de transição, junto com fenómenos de alterações climáticas 

(secas de 2005 e 2010) tem provocado à destruição de áreas relativamente extensas de vegetação 

próxima às aldeias indígenas durante queimas realizadas segundo os padrões tradicionais. O mesmo 

fenómeno tem sido documentado no vizinho Parque Indígena do Xingu (Schwartzman et al., 2013).  

As mudanças climáticas globais exigem adotar medidas extraordinárias de proteção que devem 

complementar o conhecimento tradicional indígena sobre a queima de roças e áreas de caça, para 

assim evitar a perda de controle e a conseguinte destruição de grandes parcelas de floresta. 

O desmatamento no entorno da TI relacionado com a expansão da soja parece mais difícil de 

controlar. O contexto político do estado do Mato Grosso é favorável à dita expansão, como provam os 

planos de asfaltamento e ampliação das rodovias no entorno da TI estudada e do Parque Indígena do 

Xingu (PIX) (plano ‘Mato Grosso Integrado’). As diversas tentativas de asfaltamento da MT-322, que 

atravessa o bloco de terras indígenas, também representam uma ameaça à integridade da TI. No 

município de Peixoto de Azevedo, fronteira oeste da TI, a abertura de uma densa rede de estradas 
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rurais e a degradação de setores da floresta prenuncia a abertura de áreas na vizinhança imediata da 

TI, logo ao norte da estrada MT-322.  

4.2.1.   Resumo e ações recomendadas para a Ti Capoto/Jarina 

 

Tabela 5 – áreas de pressão interna e externa a Terra Indígena Capoto/Jarina 

Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

CJ1 
Interflúvio Jarina-

Kurumaro.   

Expansão de projetos 

agropecuários 
Alto 

Monitorar degradação via 

satélite. 

Instalar PV na estrada 

MT-322, divisa oeste da 

TI. 

CJ2 

Áreas de lavoura na 

altura da aldeia 

Kremoro, limite NO 

da TI 

Expansão de projetos 

agropecuários 
Alto 

Monitorar expansão de 

estradas e degradação 

CJ3 
Foz do R. Ariranha 

no R. Paturi. 
Queimadas não controladas Médio 

Identificar possível 

uso/queima de áreas no 

interior da TI 

CJ4 Aldeias no Xingu  Médio 
Apoiar tecnicamente as 

queimadas nas aldeias 

 

4.3. TI Badjonkôre 

 

A TI Badjonkôre possui duas regiões claramente diferenciadas: a região ocidental, 

praticamente intocada e pouco suscetível a invasões, devido à proteção natural oferecida pelo rio 

Xingu e pela serra que atravessa a TI na direção aproximada noroeste-sudeste, e a região oriental, 

aberta aos vetores de degradação vindos de Cumaru do Norte e São Felix do Xingu. 

A citada área oriental pode ser analisada em duas porções: 

 Porção norte (região da aldeia Krainampare): região fortemente impactada anteriormente à 

demarcação da TI. A degradação parece ter sido controlada após a criação da TI. Uma 

grande fazenda (“Santa Cruz” ou “Alfa”), que já ocupou o interior da TI, atualmente restringiu a 

sua atividade ao exterior da área protegida. Embora a situação pareça controlada, a atividade 

da fazenda deve ser monitorada e as queimadas controladas (a análise espacial permitiu 

identificar uma queimada recente nas proximidades da citada fazenda que destruiu 537 

hectares de mata em processo de regeneração).  
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Na extremidade noroeste, apesar da existência de relatos recentes sobre atividade garimpeira 

na divisa entre a TI Kayapó e a TI Badjonkôre, a análise espacial realizada sobre dados de 

2012 não permitiu a detecção de sinais atual de degradação relacionado com esse tipo de 

atividade. Porém, a abertura no ano de 2008 (e aparente manutenção até hoje) de uma pista 

de pouso na região incrementa o risco associado. 

 Porção sul: apesar da vizinhança de vários projetos agropecuários, a área sul da TI apresenta 

um risco à proteção menor, devido principalmente à proteção oferecida pelo relevo nesta parte 

da unidade. Vale a pena monitorar a atividade dos projetos agropecuários em implantação na 

área, assim como o processo de regeneração na estrada que leva a uma antiga detenção no 

interior da TI.  

4.3.1.   Resumo e ações recomendadas para a Ti Badjonkôre 

 

 
Tabela 6 – Áreas de pressão interna e externa a Terra Indígena Badjonkôre 

 

Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

BJ1 

Divisa entre a TI 

Caiapó e a TI 

Badjonkôre, 

extremidade 

oeste. 

Garimpo Alto 

Destruição da pista de pouso 

existente 

Fiscalização de atividades 

garimpeiras 

BJ2 

Estrada para a 

aldeia 

Krainampare  

Queimadas 

não 

controladas 

Atividade 

pecuária 

Médio 

Vigilância e prevenção de 

queimadas 

Plaqueamento e 

monitoramento das divisas 

BJ3 Fronteira Sul 
Atividade 

pecuária 
Médio 

Monitoramento da atividade 

agropecuária 

Plaqueamento da antiga 

estrada que levava para o 

interior da TI 
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4.4. TI Menkragnoti 

 

A TI compreende mais  de 4, 5 milhões de hectares e para efeitos desta análises será dividida 

em regiões, a saber:  

Na divisa leste-norte (com a TI Baú) não foram detectados eventos dignos de menção nesta 

região. 

Na divisa leste-centro (entre TI Baú e TI Panará): de toda a fronteira leste da TI, esse setor é o 

único diretamente exposto à pressão vinda do eixo da BR-163, tendo o Rio Curuaés como valiosa 

barreira contra a degradação. As características deste vetor de pressão são similares aqueles 

registrados na TI Baú: o entorno imediato da TI sendo sistematicamente destruído num processo de 

varredura que respeita, num equilíbrio instável, a divisa da terra indígena, mas que constitui uma 

ameaça permanente. Ao norte, um conjunto de fazendas de recente abertura (correspondentes aos 

CAR-PA nº 93693 e 104223) indica uma tendência de expansão na vizinhança imediata da estrada 

que avança em direção ao interior da TI. 

Ao sul, o desmatamento e a degradação avançam pela estrada que leva à aldeia Puncrati 

(ramal da Bucha). As dificuldades da gestão do ICMBio fazem com que a proteção oferecida pela 

REBIO Nascentes Serra do Cachimbo não seja efetiva atualmente para conter esse vetor. 

A futura abertura de uma estrada comunicando a BR-163 e as aldeias do Rio Iriri (Kubenkokre 

e Pukany), reivindicação legítima das lideranças Kayapós e de obrigatório cumprimento por estar 

inclusa no PBA do asfaltamento da BR-163 constitui uma grande preocupação em termos de 

proteção territorial (além dos impactos sociais associados). Com efeito, a existência de um vetor de 

desmatamento e degradação ativa na vizinhança imediata da entrada da estrada na TI, junto com a 

desagregação social e ambiental existente nos distritos de Cachoeira da Serra e Castelo dos Sonhos 

e a existência de áreas de garimpo desativadas no caminho da estrada configuram um cenário 

potencialmente explosivo. Uma vez retomada a construção da estrada, a instalação de um posto de 

vigilância permanente e reforçada se faz obrigatória. 

 Na divisa leste-sul (com a TI Panará) não foi detectado eventos dignos de menção nesta 

região.  

Desde a divisa Sul até o rio Xingu, o vetor de pressão associado  parece pouco ativo, porém 

precisa de monitoramento. A aldeia Omeilrankum parece ter sofrido episódios de perda de controle 

de queimadas similares aos relatados para a TI Capoto/Jarina.  

Na divisa Sul – rio Xingu até a boca do Rio Comandante Fontoura a  pressão muito baixa 

devido à proteção dada pelo Parque Estadual do Xingu.  
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Na divisa sudeste (rio Xingu) existe uma área sob a influência económica do Mato Grosso. A 

situação atual é de pressão de média intensidade. O rio Xingu supõe uma barreira efetiva para a 

penetração de vetores de degradação. 

Na divisa leste (com TI Badjonkôre) deve ser acompanhada a situação do garimpo na TI 

Badjonkôre. Não foram detectados impactos diretos neste setor. Chama à atenção a existência de um 

CAR-PA provisório (nº 4578) no interior da TI, na margem esquerda do Xingu, no nome de Antônio 

Sirlei Terra, com a pretensão de utilização para extração de madeira. Recomenda-se a solicitação de 

cancelamento do CAR e do registro profissional do engenheiro responsável. 

Na divisa com a TI Kayapó: a pesar da enorme extensão desta divisa (mais de 230 

quilômetros) não foram registradas áreas degradadas. 

No interior da TI, os episódios de degradação mais importantes registrados dentro da TI são 

os associados à queimadas. A região da aldeia de Kubenkokre registra um número importante de 

ocorrências, sendo a mais importante delas constituída por um conjunto de cicatrizes a 

aproximadamente 30 km ao leste da aldeia. A extensão total desta área queimada é de 26.274 ha. 

Segundo o sistema de alertas SAD do Imazon, o fogo teria acontecido no mês de outubro de 2011. É 

difícil estabelecer as causas exatas dessa ocorrência, mas pode ser atribuída fundamentalmente a 

um episódio de seca extrema, que contribuiu à propagação descontrolada de um fogo espontâneo ou 

acesa por caçadores. O Instituto Kabu realizou um sobrevoo da área em maio de 2012, constatando 

a ausência de influência antrópica na área. 

 

4.4.1. Resumo e ações recomendadas para a Ti Menkragnoti 

 

Tabela 7 – áreas de pressão interna e externa a Terra Indígena Menkragnoti 

Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

MK1 
Fronteira Leste 

Central 

Expansão 

agropecuária 

Invasão por 

estrada em 

processo de 

construção 

Alto 

Instalação de posto de 

vigilância permanente e 

reforçada na entrada da 

estrada na TI. 

Monitoramento da atividade 

pecuária na região da aldeia 

Pungrati 

Monitoramento de 

degradação na margem 

direita do Curuaés 
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Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

MK2 
Fronteira com TI 

Badjonkôre 

CAR com 

pretensão de 

extração de 

madeira de 4.500 

ha 

Baixa 

Cancelamento do CAR e da 

matrícula do engenheiro 

responsável 

MK3 
Aldeia 

Kubenkokre 

Vulnerabilidade ao 

fogo 
Média 

Apoiar tecnicamente as 

queimadas nas aldeias 

 

4.5. TI Kayapó 

 

A TI Kayapó é a mais populosa e a mais vulnerável do conjunto de TI avaliadas. Possui 

fronteira seca com áreas não protegidas e em avançado processo de antropização, o que representa 

um desafio para a proteção territorial. 

O limite Norte com a APA Triunfo do Xingu apesar da proximidade de grandes detenções 

(fazendas de gado) na APA, a TI não registra impactos significativos. Importante monitorar a abertura 

seletiva de estradas para extração de madeira. 

O Limite Norte (do rio Xingu até o rio Fresco) apresenta uma área mais sensível por ser 

fronteira seca. A área mais ocidental é de ocupação recente e rápida, tendo ultrapassado os limites 

da TI entre os anos de 2007 e 2011. Algumas áreas que foram desmatadas além da aldeia Kremáiti 

estão em regeneração e não apresentam sinais de uso. A presença de uma estrada em bom estado 

de conservação que se interna TI adentro, em direção à aldeia Moikarakô, não parece estimular 

degradação ou desmatamento. 

O limite norte (Rio Branco) apresenta o  entorno quase integralmente desmatado e com 

muitas áreas afetadas pelo garimpo, até o próprio Rio Branco sofre uma fortíssima exploração 

garimpeira e presumivelmente de extração de areia nas proximidades da aldeia Turedjam. No interior 

da TI, nesta região, são registradas 236 ha diretamente afetadas por 3 frentes (Igarapé. da pista, 

Ribeirão Águas Claras e Igarapé. Arraias) presumivelmente ativas. Outros garimpos menores existem 

na região, e podem constituir novas frentes no futuro. O desmatamento para pecuária, que tem 

devastado completamente a região não protegida, parece limitado ao norte do Rio Branco, divisa da 

TI nesta região, excetuando uma pequena área na estrada que leva à aldeia Kikretum, que apresenta 

sinais de uso. 

O limite leste até Gorotire: Ao norte da região do Gorotire a situação em relação à proteção 

territorial parece sob controle, com áreas que foram desmatadas no meio da década passada (região 

da aldeia Kokokuedjã) em recuperação. A única exceção seria uma pista aparentemente ativa no 
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interior da TI, na beira do Rio Trairão, a 2 km da divisa da TI. Seria recomendável avaliar o uso que 

está sendo dado a esta pista. Nesta região, as áreas de entorno da TI estão completamente 

desmatadas. 

A região da aldeia de Gorotire, no município de Cumaru do Norte é  extremamente sensível, 

com um forte histórico de extração de madeira e garimpo. Dois grandes garimpos que fazem parte da 

história recente da TI se encontram nesta região: Maria Bonita e Santilli. Foram registradas diversas 

áreas degradadas no período 2007-2012, e focos de desmatamento recentes na estrada de Cumaru 

a aldeia Gorotire. Até o fim do período estudado (2012), as áreas de garimpo aparentavam ter 

atividade, e até certa expansão.  

A região do garimpo do Santilli, ao sul da aldeia Gorotire, na beira do Rio Fresco, possui  

pequenas áreas auríferas ativas de abertura recente nas proximidades do garimpo principal. A 

presença de uma estrada ativa de 36 km de extensão que discorre entre os rio Fresco e rio Mumuré 

(ou Tartaruga) até o exterior da TI é um motivo mais de preocupação e demonstra a atividade do 

garimpo na área. 

No limite sudeste (região Kubenkrankrei-Pykatô) apresenta menor pressão externa. Não 

existem indícios de degradação importantes. 

No limite Sul com a TI Badjonkôre possui um risco latente de reativação de garimpos. A abertura e 

manutenção de uma pista de pouso na margem norte do Igarapé do Trairão comprovaria essa 

ameaça.  

No limite Sul com a TI Menkragnoti: conforme relatado anteriormente, não foram detectados 

sinais de degradação nesta região. 

.
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4.5.1. Resumo e ações recomendadas para a Kayapó 

 

 
Tabela 8 – áreas de pressão interna e externa a Terra Indígena Kayapó 

 

Área Identificação Ameaça 
Grau de 

ameaça 
Ação recomendada 

K1 Turedjam Garimpo Crítico 

Desativação de garimpos 

Desmobilização de 

trabalhadores 

Destruição de pistas e 

estradas 

 

K2 Gorotire 

Garimpo 

Degradação 

florestal 

Crítico 

Desativação de garimpos 

Desmobilização de 

trabalhadores 

Destruição de pistas e 

estradas 

Apoio no controle de 

queimadas 

K3 Garimpo Santilli Garimpo Crítico 

Desativação de garimpos 

Desmobilização de 

trabalhadores 

Destruição de pistas e 

estradas 
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5. Produtos  

 

As informações geográficas espaciais foram compiladas, organizadas e sistematizadas no 

formato geodatabase (Banco de Dados em formato ESRI), versão 10.0, no sistema de coordenadas 

geográficas, em SAD69 (South American Datum 1969) 

 

Estes bancos estão disponíveis no diretório de nome /dados, em acordo com o que foi 

apresentado na Tabela 3. 

 

 
Figura 8 - Estrutura dos geodatabases 
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Os mapas neste relatório estão disponíveis no diretório /mapas em tamanho A3 e no formato 

pdf com 300 dpi de resolução. 

Os projetos (arquivos mxd) que produziu cada mapa estão disponíveis no diretório / e estão 

identificados em acordo com a sua identificação neste documento. 

Além destes está disponível o projeto geral.mxd que permitirá agrupar todos os temas criados 

e utilizados no projeto. 

Estes dados estão disponíveis em FTP (ftp://socioambiental.org:2121 ) e serão entregues em 

um cópia de DVD. O usuário e senha para acesso ao FTP serão fornecidos através de solicitação por 

e-mail. 

5.1. Mapas 

 

O Anexo III apresenta todos os Mapas elaborados para este Diagnóstico, que podemos 

separar em dois diferentes grupos, a saber: 

O primeiro grupo de mapas – corresponde a mapas sobre desmatamento (com dados 

PRODES) e focos de queimada nas Tis Kayapós e seus entornos de 10km: 

 Mapa 1. Desmatamento dentro e no entorno (10 km) das TIs Kayapó 

 Mapa 2. Focos de queimada dentro e no entorno (10 km) das TIs Kayapó 

 Mapa 3. Desmatamento dentro e no entorno da TI Badjonkôre 

 Mapa 4 - Desmatamento dentro e no entorno da TI Baú 

 Mapa 5. Desmatamento dentro e no entorno da TI Capoto/jarina  

 Mapa 6. Desmatamento dentro e no entorno da TI Kayapó 

 Mapa 7. Desmatamento dentro e no entorno da TI Menkragnoti 

O Segundo grupo de mapas – corresponde a mapas com dados e análises elaborados no ISA 

com o uso de imagens de satélite e imagens NDFI (ver método no Anexo II), e também outros dados 

secundários como títulos minerários e os dados do mapa de Estrutura Fundiária: 

 Mapa 8. Carta Imagem das Tis Kayapós 

 Mapa 9. Desmatamento nas Tis Kayapós 

 Mapa 10. Infraestrutura nas Tis Kayapós 

 Mapa 11. Mineração nas Tis Kayapós 

 Mapa 12. Localização das áreas críticas nas Tis Kayapós 

 Mapa 13. Estrutura Fundiária o entorno das Tis Kayapós 

 
 

ftp://socioambiental.org:2121/
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Anexo I 

 

 

 

 

Componente 1 - Dados Obtidos por Fonte 
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OBSERVAÇÕES: Os dados fornecidos por cada DSEI se referem especificamente às aldeias 

atendidas pelo mesmo (ver Tabela 8). Da mesma forma, os dados fornecidos por cada Secretaria 

de Educação estadual e municipal se referem apenas às escolas nas aldeias Kayapó sob sua 

responsabilidade (ver Tabela 18). As Associações Kayapó e a FUNAI, assim como a UFPA (por 

meio da pesquisadora Sol Gonzales) forneceram dados complementares para as aldeias onde 

atuam (ver Tabela 51). 

 

Fonte Dado obtido Período a que se refere 

Instituto Socioambiental 

(http://ti.socioambiental.org)  Situação jurídica das TIs 

Julho de 2013 

 

 

 

 

Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) Kayapó do Mato Grosso 

(Colíder/MT),  

Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) Kayapó do Pará 

(Redenção/PA) e  

Distrito Sanitário Especial Indígena 

(DSEI) Rio Tapajós (Itaituba/PA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

População das aldeias Julho de 2013 

Presença de posto de saúde na 

aldeia 

Julho de 2013 

Realização de campanhas de 

vacinação regulares 

Julho de 2013 

Presença de dentista atuando na 

aldeia 

Julho de 2013 

Número de profissonais de saúde 

não indígenas atuando na aldeia 

Julho de 2013 

Número de agentes indígenas de 

saúde (AIS) e de saneamento 

(AISAN) atuando na aldeia 

Julho de 2013 

Presença de poço artesiano na 

aldeia 

Julho de 2013 

Presença de esgoto sanitário na 

aldeia 

Julho de 2013 

Possibilidade de haver 

contaminação da água da aldeia 

por mercúrio  

Julho de 2013 

Destinação do lixo doméstico e 

hospitalar na aldeia 

Julho de 2013 

Principais problemas de saúde dos 

Kayapó 

Julho de 2013 

Taxa de mortalidade adulta Janeiro a Julho de 2013 

http://ti.socioambiental.org/
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Fonte Dado obtido Período a que se refere 

 Taxa de mortalidade infantil Janeiro a Julho de 2013 

Taxa de mortalidade materna Janeiro a Julho de 2013 

Taxa de cesarianas Janeiro a Julho de 2013 

Ministério da Saúde - Secretaria 

Especial de Saúde Indígena (SESAI) 

(www.saude.gov.br )  

Número total de médicos e outros 

profissionais de saúde nos DSEIs 

Dezembro de 2012 

Secretaria de Educação (SEDUC) do 

Mato Grosso 

Secretaria de Educação (SEDUC) do 

Pará 

Secretaria de Educação de Bannach 

/ PA 

Secretaria de Educação de Colider / 

MT 

Secretaria de Educação de Cumaru 

do Norte / PA 

Secretaria de Educação de Guarantã 

do Norte / MT 

Secretaria de Educação de Matupá / 

MT 

Secretaria de Educação de Novo 

Progresso / PA 

Secretaria de Educação de 

Ourilândia do Norte / PA 

Secretaria de Educação de Pau 

D'arco / PA 

Secretaria de Educação de Peixoto 

de Azevedo / MT 

Secretaria de Educação de Santana 

do Araguaia / PA 

Secretaria de Educação de São Félix 

do Xingu / PA 

Presença de escola na aldeia 

Julho de 2013 

Oferta de ensino médio na aldeia 
Julho de 2013 

Oferta de ensino fundamental na 

aldeia 

Julho de 2013 

Número de alunos atendidos na 

aldeia 

Julho de 2013 

Número de professores indígenas e 

não indígenas na aldeia 

Julho de 2013 

Número total de turmas na escola 

Julho de 2013 

Acesso à internet na aldeia 

Julho de 2013 

Língua utilizada na escola 

Julho de 2013 

Existência de currículo específico 

para os Kayapó 

Julho de 2013 

Existência de material didático 

específico para os Kayapó em sua 

língua materna 

Julho de 2013 

Existência de cursos de magistério 

indígena para os professores 

Kayapó 

Julho de 2013 

http://www.saude.gov.br/
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Fonte Dado obtido Período a que se refere 

 

 

 

Associação Floresta Protegida 

Instituto Kabu (IK) 

Instituto Raoni (IR) 

Universidade Federal do Pará (Sol 

Gonzales - NAEA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

/ Coordenação Regional (CR) 

Kayapó Sul do Pará (Tucumã/PA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

/ Coordenação Regional (CR) Norte 

do Mato Grosso (Colíder/MT) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

/ Coordenação Técnica Local (CTL) 

de Novo Progresso (Novo 

Progresso/PA) 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

/ Coordenação Técnica Local (CTL) 

de Redenção (Redenção/PA) 

 

Número de aldeias Agosto de 2013 

Uso da língua materna na aldeia Agosto de 2013 

N
o
 de festas tradicionais realizadas 

na aldeia nos últimos dois anos 

Agosto de 2013 

Presença de registros da cultura 

(impressos, CDs e DVDs) na aldeia 

Agosto de 2013 

Quantidade de artefatos culturais 

produzidos para uso próprio na 

aldeia 

Agosto de 2013 

N
o
 de Pajés na aldeia Agosto de 2013 

Presença de missionários na aldeia Agosto de 2013 

Presença de casa do guerreiro na 

aldeia 

Agosto de 2013 

Tipos de moradias presentes na 

aldeia 

Agosto de 2013 

Importância dos alimentos 

produzidos nas roças para o 

consumo na aldeia 

Agosto de 2013 

Produtos extrativistas coletados 

para consumo na aldeia 

Agosto de 2013 

Quantidade de caça consumida na 

aldeia 

Agosto de 2013 

Quantidade de pescado consumido 

na aldeia 

Agosto de 2013 

Existência e tipo de criação de 

animais na aldeia para consumo  

Agosto de 2013 

Quantidade de carne de gado, 

porco ou frango consumida na 

aldeia em comparação com caça e 

pescado 

Agosto de 2013 

Principais atividades econômicas 

na aldeia 

Agosto de 2013 

Presença de projetos de Agosto de 2013 
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Fonte Dado obtido Período a que se refere 

comercialização de produtos da 

floresta na aldeia 

Presença de projetos de 

comercialização de artesanato na 

aldeia 

Agosto de 2013 

Presença de projetos de 

comercialização de produtos das 

roças na aldeia 

Agosto de 2013 

Número de indígenas assalariados 

na aldeia 

Agosto de 2013 

Presença de energia elétrica na 

aldeia 

Agosto de 2013 

Vias de acesso da aldeia à cidade Agosto de 2013 

Condição do acesso rodoviário 

e/ou fluvial à aldeia 

Agosto de 2013 

Associação Floresta Protegida 

Instituto Kabu (IK) 

Instituto Raoni (IR) 

 

 

 

 

 

 

Principais ameaças aos entornos 

das TIs 

Agosto de 2013 

Existência de projetos nos entornos 

das TIs 

Agosto de 2013 

Destamamento nos entornos das 

TIs 

Agosto de 2013 

Principais ameaças à integridade 

das TIs 

Agosto de 2013 

Destamamento nos interior das TIs Agosto de 2013 

Infraestrutura voltada à proteção 

territorial das TIs 

Agosto de 2013 

Articulação entre comunidades, 

associações e órgãos do governo 

em relação à proteção territorial 

das TIs 

Agosto de 2013 

Desempenho das instituições em 

relação à proteção territorial das 

TIs 

Agosto de 2013 
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Fonte Dado obtido Período a que se refere 

Linhas de atuação e projetos 

desenvolvidos por cada 

organização 

Agosto de 2013 

Principais financiadores e parceiros 

de cada organização 

Agosto de 2013 

Quantidade de recursos geridos 

anualmente nos últimos dois anos 

por cada organização 

Agosto de 2013 

Número de projetos aprovados 

anualmente nos últimos dois anos 

por cada organização 

Agosto de 2013 

Infraestrutura de cada organização 

para atendimento às comunidades 

Agosto de 2013 
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Anexo II 

 

 

 

 

Componente 2 - Relatório Técnico Metodológico 
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1. Introdução 

Este relatório apresenta os métodos e resultados do processamento de imagens Landsat/TM e 

ETM+ e Resourcesat/LISS para o mapeamento do desmatamento e degradação da cobertura 

florestal das Terras Indígenas Kayapó, Menkragnoti, Baú, Badjônkore e Capoto/Jarina, e do seu 

entorno definido como uma faixa de 10 km a partir da divisa das Terras Indígenas estudadas. 

 

 . 

Figura 1. Localização das Terras Índigenas Kayapó 

 

 

2. Materiais e Métodos 

2.1. Imagens Utilizadas 

Todas as imagens utilizadas no projeto foram disponibilizadas pelo Instituto Socioambiental (ISA), 

que por sua vez as obteve através do serviço online do DGI/INPE. As imagens eram referentes 

aos anos de 2002, 2007 e 2012. Nos anos 2002 e 2007 a área de mapeamento abrangeu 20 

cenas Landsat. As imagens do ano de 2002 foram do sensor ETM+ e as de 2007, do sensor TM5. 

As órbitas/ponto das imagens Landsat utilizadas e a data de aquisição das mesmas estão 

especificadas na Tabela 01.  
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Tabela 01 – lista de imagens nas respectivas datas e orbita ponto 

Órbita/ponto Ano 2002 Ano 2007 

224/065 13/08/2002 16/06/2007 

224/066 10/06/2002 16/06/2007 

225/065 03/07/2002 23/06/2007 

225/066 03/07/2002 23/06/2007 

225/067 03/07/2002 23/06/2007 

226/065 24/06/2002 14/06/2007 

226/066 24/06/2002 14/06/2007 

226/067 24/06/2002 14/06/2007 

227/064 01/07/2002 21/06/2007 

227/065 01/07/2002 21/06/2007 

  

Para o ano de 2012, 15 imagens Resourcesat/LISS3 recobriram a área de mapeamento, no 

entanto, para fins de composição de um mosaico, foram utilizadas 25 imagens Resourcesat/LISS3 

(Tabela 02 e Tabela 03).  
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Tabela 02 – lista de imagens LISS3 que abrangem as TIs Kayapós 

Órbita/ ponto Ano 2012 

320/080 06/08/2012 

320/081 06/08/2012 

320/082 06/08/2012 

321/081 18/07/2012 

321/082 18/07/2012 

321/083 11/08/2012 

322/081 23/07/2012 

322/082 23/07/2012 

322/083 23/07/2012 

322/084 23/07/2012 

323/081 28/07/2012 

323/082 28/07/2012 

323/083 28/07/2012 

324/081 02/08/2012 

324/082 02/08/2012 
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Tabela 03 – lista de imagens LISS3 adicionais para realização do mosaico 

Órbita/ ponto Ano 2012 

320/083 06/08/2012 

320/084 06/08/2012 

321/080 18/07/2012 

321/084 11/08/2012 

322/080 23/07/2012 

323/080 28/07/2012 

323/084 28/07/2012 

324/080 02/08/2012 

324/083 02/08/2012 

324/084 02/08/2012 

 

2.2. Metodologia de análise de degradação escolhida e justificativa 

A detecção da degradação florestal sobre imagens de média resolução (principalmente Landsat) 

precisa de técnicas específicas de tratamento de imagens para evidenciar perturbações de origem 

antrópica de tamanho inferior ao pixel da imagem original. Diversos grupos de pesquisadores tem 

se debruçado sobre o problema, desenvolvendo técnicas mais ou menos sofisticadas. Souza Jr. 

(2007) estuda algumas dessas técnicas e determina a sua eficácia no contexto da floresta 

ombrófila densa amazônica. Segundo o mesmo autor, a técnica que envolve o cálculo do índice 

espectral NDFI consegue amplificar as cicatrizes da exploração madeireira e outros danos no 

dossel florestal de forma satisfatória, possibilitando a detecção de alterações invisíveis na imagem 

não processada. 

O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) tem utilizado esse mesmo índice 

em diversas atividades de monitoramento florestal. Ver por exemplo Monteiro et al. (2011) para 

um estudo de caso bem sucedido. 

Desta forma, a metodologia ImgTools/NDFI foi escolhida para subsidiar a análise de degradação 

do presente trabalho. Resumidamente, a metodologia determina a partir das imagens Landsat, o 

grau de semelhança de cada pixel da imagem com uma série de modelos ideais (os 
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‘      b   ’) qu    p         os tipos de cobertura de solo esperados (no nosso caso, 

vegetação verde, vegetação não fotossintética, solo, nuvem e sombra). 

                      ch       ‘        f     ’  qu          õ                      c   

valores indo de 0 (dessemelhança) a 1 (semelhança total), para cada pixel e para cada tipo de 

cobertura. Um pixel de floresta densa intocada, por exemplo, apresentará valores altos da fração 

‘               ’    u    b  x    u  u       f      ‘    ’  Já u  p x      u   á              

apresentará valores mais baixos de vegetação verse e mais altos de solo. 

Finalmente, o índice NDFI é calculado calculando a diferença normalizada entre a fração 

‘V         V    ’              f   õ   ‘V                         c ’   ‘S   ’1. 

O resultado desta operação é uma imagem com valores indo de -1 (alteração total, ausência de 

vegetação) até 1 (preservação total). Segundo Monteiro et al (2011), valores inferiores a 0,9 

indicam uma alteração significativa do dossel. 

A visualização das imagens NDFI utilizando tabel      c     ‘  -h c’ p             c     b       

de degradação e o efetivo mapeamento da mesma 

 

2.3. Processamento das imagens Landsat 

O processamento das imagens Landsat contemplou as seguintes atividades: 

1) Registro; 

2) Conversão para formato ENVI; 

3) Correção Haze; 

4) Calibração radiométrica; 

5) Correção atmosférica; 

6) Obtenção das imagens fração; 

7) Obtenção de máscara d´água; 

8) Obtenção de máscara de nuvem e sombra (quando aplicável); 

9) Cálculo do índice NDFI 

 

                                                           
1
 A fração Vegetação Verde é previamente normalizada com a fração sombra, para evitar a influência  do relevo na 

avaliação da degradação 
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Figura 01 - Fluxograma aplicado na metodologia apresentada para a obtenção do índice NDFI 

              3  4  6  7  8   9 f      x cu      c     u       p  c     ’ I  T    ’               

pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON) e as restantes (registro e 

correção atmosférica) no software ENVI. Para a correção atmosférica das imagens foi utilizado o 

módulo FLAASH do ENVI.  

Os processamentos realizados no aplicativo ImgTools demandaram nomenclatura e organização 

de arquivos específica, conforme Tabela 04. 

 

Tabela 04 – Nomenclatura e organização de pastas para processamentos no ImgTools 

Atividade 

dados de entrada dados de saída 

nomenclatura pasta nomenclatura pasta 

Registro OO_PP_AAMMDD raw OO_PP_AAMMDD_w reg 

Correção haze OO_PP_AAMMDD_w reg OO_PP_AAMMDD_w_hz reg 

Calibração 

radiométrica OO_PP_AAMMDD_w_hz reg OO_PP_AAMMDD_w_rad flaash 

Correção 

atmosférica OO_PP_AAMMDD_w_rad flaash OO_PP_AAMMDD_w_rf ref 

Obtenção das 

imagens fração OO_PP_AAMMDD_w_rf ref OO_PP_AAMMDD_w_sma sma 

Obtenção das 

máscaras OO_PP_AAMMDD_w_sma sma OO_PP_AAMMDD_w_Wmsk sma 

NDFI OO_PP_AAMMDD_w_sma sma OO_PP_AAMMDD_w_ndfi sma 

(OO= órbita; PP= ponto; AA= ano; MM= mês; DD= dia). 
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2.4. Processamento das imagens Resourcesat 

O processamento das 25 imagens Resourcesat contemplou as seguintes atividades: 

1) Registro; 

2) Conversão para formato ENVI; 

3) Calibração radiométrica; 

4) Correção atmosférica 

 

Para a calibração radiométrica das imagens foi necessário especificar e aplicar os valores de 

ganho (gain) no header das imagens conforme Tabela 05. A correção atmosférica também foi 

realizada com o uso do FLAASH. 

 

Tabela 05 – Valores de ganho das bandas LISS3 

  Ganho (x1000) 

Banda 02 47.309804 

Banda 03 59.337255 

Banda 04 61.792157 

Banda 05 13.356863 

 

Para elaboração do mosaico de imagens foram utilizadas as 25 imagens registradas. 

 

2.5. Especificações Técnicas para o registro 

O registro das imagens Landsat e Resourcesat teve como referência as cenas Landsat 

ortorretificadas disponibilizadas gratuitamente pelo programa Global Land Survey (USGS/NASA) 

GLS2005. O modelo geométrico utilizado foi o Afim, com limiar de aceitação de 0.5 pixels. A 

projeção dos dados de saída foi a mesma dos dados de referência. O erro admitido (RMS) no 

georreferenciamento foi de até 1 pixel.  
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2.6. Especificações Técnicas para a correção atmosférica 

Para correção atmosférica das cenas Landsat, os valores de visibilidade e coluna d´água foram 

estimados automaticamente pelo FLAASH (algoritmo Kaufmann-Thieman) sobre uma área de 

500x500 pixels extraída da imagem a ser corrigida.  O algoritmo faz uso dos valores das bandas 3 

e 7 da cena Landsat. Os valores obtidos foram então aplicados para a correção atmosférica de 

toda a cena. O modelo atmosférico utilizado foi o tropical/rural. 

No caso das imagens Resourcesat, na impossibilidade de determinar automaticamente os 

parâmetros ótimos de correção (ausência da banda 7), os mesmos foram determinados de forma 

iterativa, aplicando sobre uma área reduzida de 500x500 pixels um valor inicial arbitrário de 

visibilidade, e ajustando o mesmo iterativamente em função dos resultados. O critério aplicado 

para calibrar esse procedimento iterativo foi o valor médio da banda 3 em áreas de floresta densa, 

que deve oscilar entre 2% e 2,5%. 

 

2.7. Cálculo de máscaras de água e nuvens e sombra 

A interpretação das imagens NDFI é favorecida se os pixels das imagens originais 

correspondentes a água (rios e igarapés), nuvens e sombra de nuvem são mascarados, 

recebendo um tom cinza na imagem NDFI final. Para tal, é necessário criar as máscaras 

correspondentes (etapas 7 e 8 da metodologia apresentada). Essa criação é realizada no 

aplicativo ImgTools, que conta com dois módulos específicos. Nesses módulos, o usuário escolhe 

                            p  â       qu         f        x             c     N  c     ’água, 

os parâmetros utilizados são o valor da fração sombra e da fração solo. No caso das nuvens e 

sombra de nuvem, os parâmetros são o valor da fração nuvem e o valor da fração sombra. 

 

3. Resultados 

 

O RMSE e o número de pontos de controle (gcp) obtidos no registro de cada cena estão 

apresentados na Tabela 06. Deve-se destacar que o número de pontos de controle varia com a 

quantidade de feições/ variabilidade de cada cena, bem como com a correlação entre a imagem 

de referência e imagem a ser registrada.   
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Tabela 06 – Cena, RMSE e número de gcp do registro. 

órbita_ponto_ano RMSE 
número de 

gcp 
  órbita_ponto_ano RMSE número de gcp 

224_65_2002 0,57 414   320_83_2012 0,59 265 

224_66_2002 0,55 312   320_84_2012 0,54 218 

225_65_2002 0,58 210   321_80_2012 0,5 104 

225_66_2002 0,53 138   321_81_2012 0,45 15 

225_67_2002 0,56 263   321_82_2012 0,37 45 

226_65_2002 0,43 19   321_83_2012 0,57 140 

226_66_2002 0,57 83   321_84_2012 0,55 129 

226_67_2002 0,61 265   322_80_2012 0,59 95 

227_64_2002 0,48 23   322_81_2012 0,53 142 

227_65_2002 0,53 118   322_82_2012 0,46 101 

224_65_2007 0,48 235   322_83_2012 0,43 212 

224_66_2007 0,54 210   322_84_2012 0,49 149 

225_65_2007 0,52 137   323_80_2012 0,58 179 

225_66_2007 0,42 84   323_81_2012 0,5 285 

225_67_2007 0,55 189   323_82_2012 0,5 323 

227_64_2007 0,6 50   323_83_2012 0,54 252 

227_65_2007 0,49 142   323_84_2012 0,58 221 

226_66_2007 0,45 41   321_81_2012 0,43 14 

226_67_2007 0,52 268   324_80_2012 0,54 302 

226_65_2007 0,56 19   324_81_2012 0,52 314 

320_80_2012 0,44 16   324_82_2012 0,5 280 

320_81_2012 0,57 35   324_83_2012 0,54 278 

320_82_2012 0,6 103   324_84_2012 0,55 221 

 

 

Os parâmetros utilizados na correção atmosférica das imagens Landsat e Resourcesat estão 

apresentados nas Tabelas 07, 08 e 09. 

 

 



208 
 

Tabela 07 – Parâmetros utilizados na correção atmosférica das imagens ETM+ 

  órbita/ponto visibilidade water column 

2
0

0
2
 

224/065 37 12.53 

224/066 20.08 3.58 

225/065 300 4.11 

225/066 300 3.58 

225/067 35.16 12.53 

226/065 130 3.58 

226/066 128 3.58 

226/067 126 3.58 

227/064 300 12.81 

227/065 300 12 

 

Tabela 08 – Parâmetros utilizados na correção atmosférica das imagens TM 

  
órbita/ponto visibilidade 

water 
column 

2
0
0
7
 

224/065 40 3.58 

224/066 300 10 

225/065 300 12.81 

225/066 300 12.8 

225/067 300 10 

226/065 300 12.8 

226/066 85 12.81 

226/067 64 3.58 

227/064 300 3.58 

227/065 300 12.8 
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Tabela 09 – Parâmetros utilizados na correção atmosférica das imagens LISS3 

2
0
1
2
 

órbita/ponto visibilidade water column 

320/080 40 3.58 

320/081 40 3.58 

320/082 40 3.58 

321/081 40 3.58 

321/082 40 3.58 

321/083 40 3.58 

322/081 40 3.58 

322/082 40 3.58 

322/083 40 3.58 

322/084 40 3.58 

323/081 40 3.58 

323/082 40 3.58 

323/083 40 3.58 

324/081 40 3.58 

324/082 40 3.58 

 

A regularidade dos parâmetros no conjunto de imagens LISS pode ser atribuída a um  cenário 

de condição estabilidade atmosférica  atípica no período de aquisição das imagens (fins de 

julho-começo de agosto de 2012). 

  

Como principais produtos deste trabalho, tivemos: 

 Imagens NDFI para os anos de 2002,  2007 e 2012;  

 Mosaico das imagens do ano de 2012;  

 Imagens de 2002,2007 e 2012 registradas e com correção atmosférica; 

 Relatórios técnico e metodológico; 

 

 

 



210 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III  

 

 

 

 

Componente 2 - Mapas 
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Mapa 1. Desmatamento dentro e 
no entorno (10 Km) das TIs Kayapó
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Mapa 2. Focos de queimada dentro e
no entorno (10 Km) das TIs Kayapó

Número de focos de queimada dentro 
e no entorno (10 km) das TIs Kayapó* 
de 2002 a 2012**
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Realização:

Unidade de Conservação 
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* TIs Baú, Menkragnoti, Kayapó, Badjonkôre e Capoto/Jarina

Fonte: Focos de Queimada (INPE, 2012), Aldeias Kayapó (Associação 
Floresta Protegida, Instituto Raoni, Instituto Kabu e ISA,  2013), Terras indígenas e Unidades de 
Conservação (ISA, 2013), Área do Exército (ISA, 2013), Limites estaduais, 
municipais, sedes e rodovias (IBGE, 2010), Rios (Sipam/IBGE 2004)

** Quadrículas de 5 km x 5 km. Satélites de referência NOAA12
e AQUA UMD T
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Fonte: Desmatamento (Prodes/INPE, 2012), Aldeias Kayapó (Associação 
Floresta Protegida, Instituto Raoni, Instituto Kabu e ISA,  2013), Terras indígenas e Unidades de 
Conservação (ISA, 2013), Área do Exército (ISA, 2013), Limites estaduais, 
municipais, sedes, rodovias (IBGE, 2010), Rios (Sipam/IBGE 2004)
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Fonte: Desmatamento (Prodes/INPE, 2012), Aldeias Kayapó (Associação 
Floresta Protegida, Instituto Raoni, Instituto Kabu e ISA,  2013), Terras indígenas e Unidades de 
Conservação (ISA, 2013), Área do Exército (ISA, 2013), Limites estaduais, 
municipais, sedes, rodovias (IBGE, 2010), Rios (Sipam/IBGE 2004)
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Fonte: Desmatamento (Prodes/INPE, 2012), Aldeias Kayapó (Associação 
Floresta Protegida, Instituto Raoni, Instituto Kabu e ISA,  2013), Terras indígenas e Unidades de 
Conservação (ISA, 2013), Área do Exército (ISA, 2013), Limites estaduais, 
municipais, sedes, rodovias (IBGE, 2010), Rios (Sipam/IBGE 2004)
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Realização:

Fonte: Desmatamento (Prodes/INPE, 2012), Aldeias Kayapó (Associação 
Floresta Protegida, Instituto Raoni, Instituto Kabu e ISA,  2013), Terras indígenas e Unidades de 
Conservação (ISA, 2013), Área do Exército (ISA, 2013), Limites estaduais, 
municipais, sedes, rodovias (IBGE, 2010), Rios (Sipam/IBGE 2004)
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Mapa 7. Desmatamento dentro e 
no entorno da TI Menkragnoti
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Anexo IV  

 

 

 

 

Componente 2 - CARs do Pará de números 4578, 

93693 e 104223 
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Anexo V 

 

 

 

Componente 2 - Análise de Áreas Vulneráveis das 

Terras Indígenas dos povos Kayapós 
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