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"A defesa de terras indígenas supõe contrariar 
interesses de grupos econômicos. A opção pela 
defesa dos territórios indígenas nunca foi uma 
ação tranqüila. Requer luta e determinações" 
("Manifesto em Defesa das Terras Indígenas ainda 
não demarcadas no Acre e sul do Amazonas", de 
19.04.2002, da UNI-AC, in Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 1.188) 

01) INTRODUÇÃO 

Através da Instrução Executiva nº 165/DAF de 04.12.03, o Diretor da Diretoria 
de Assuntos Fundiários da FUNAI, Artur Nobre Mendes, autorizou o meu . deslocamento 
(antropólogo ANTONIO PEREIRA NETO - Coordenador da CDA/CGID/DAF) e da bióloga 
MARGARETE BARBOSA DIÓGENES (FUNTAC/Govemo do Estado do Acre) à Terra Indígena 
Arara do Rio Amônia, situada no município de Marechal Thaumaturgo-AC; para: a) "concluir ªl 
delimitação" daquela Terra Indígena (a meu encargo) e, b) ''refazer o levantamento ambiental" da 
mesma (a cargo da bióloga) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 991). 

A terra denominada neste relatório como "TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO 
AMÔNIA", iniciahnente, foi incluída na listagem oficial de terras indígenas da FUNAI, sob a 
denominação de "Terra Indígena Arara do Alto Juruá" (ver Memo. nº 441/DEID/DAF de 08.09.2000 - 
Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 01). E, foi sob a denominação de "Terra Indígena Arara do Alto 
Juruá" que a mesma teve iniciado o seu processo administrativo de regularização fundiária, através de 
Grupo Técnico constituído pela Portaria nº 1054/PRES de 21.12.2001 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 157) . 

A mudança de denominação daquela terra indígena, de "Terra Indígena Arara do Alto 
Juruá" para "TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÔNIA", foi sugerida à Diretoria de Assuntos 
Fundiários da FUNAI, no "Relatório de Identificação e Delimitação da- Terra Indígena Arara do rio 
Amônia", de 26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, coordenador do GT 
da Portaria nº 1054/PRES/Ol: 

- "(...) Embora o já referido croqui (. .. ) contenha as indicações de 'terra indígena Arara 
do Alto Juruá' (na margem direita do rio Amônia), e de 'reserva indígena Apolima 
Arara' (na margem esquerda do mesmo rio), preferimos denominar a terra indígena 
em questão como 'Arara do rio Amônia' devido a) ao fato da mesma não atingir 
qualquer trecho do rio Juruá e b) à imprecisão ou incerteza quanto ao significado do 
termo Apolima (. .. )" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 458). 

A sociedade indígena "Arara do rio Amônia", anuiu com o fato de que a terra que está 
em processo de regularização pela FUNAI para seu uso exclusivo tivesse a denominação definitiva de 
'TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÓNIA", através de uma "CARTA À FUNAI, 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, INCRA, POLÍCIA FEDERAL, IMAC", de 
19.12.2003, assinada por 32 representantes adultos da mesma: 
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"2. Conforme está tratado no Relatório do antropólogo Walter Coutinho Junior; Q 
nome definitivo de nossa área deverá ser 'TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO 
AMÔNIA '; porque a mesma está localizada na bacia do rio Amônia e por termos 
adotado o etônimo 'Arara' para nos designar. Queremos que daqui por diante todos os 
documentos referentes à nossa terra, sejam assim denominados" (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 1027). 

Então, como já citamos, a terra indígena agora denominada "Terra Indígena Arara do 
rio Amônia", oficialmente entendida pela FUNAI como necessária de ser regularizada nos termos do 
Decreto nº 1775/96 para uso exclusivo dos índios que a habitam em setembro de 2000 (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. OI), teve o seu processo de regularização. formalmente iniciado em 
dezembro de 2001, com a constituição de Grupo Técnico designado pela Portaria nº 1054/PRES de 
21.12.2001 para identificá-la e delimitá-la (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 157). 

Aquele GT da Portaria nº 1054/PRES/2001 esteve realizando os estudos antropológicos 
e complementares necessários à comprovação de que aquela área era efetivamente um território de 
ocupação tradicional e permanente indígena, a partir de abril de 2002 e, tais estudos foram 
consolidados no "Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 
26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 324 a 834 e Proc. FUNAI/BSB nº 2487/02, fls, 01 a 148). 

Naquele "Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia", o GT da Portaria nº 1054/PRES/2001, propôs àqueles índios Arara do rio Amônia, uma área 
delimitada com superfície de 16.900 hectares e perímetro de 64 km (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, 
fls. 458, 492 a 495). Como veremos mais adiante, os Arara do rio Amônia; embora concordassem com 
os termos gerais do "Relatório ... " apresentado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior; através 
da expedição de vários documentos, manifestaram suas discordâncias com a delimitação de sua área 
que o mesmo propusera, sob vários argumentos, os quais descreveremos mais adiante e que resumimos 
aqui: 

"j) A única ressalva que fazemos ao Relatório de Identificação de nossa área, escrito 
pelo antropólogo Walter Coutinho, é aquela referente· à extensão e superfície da 
mesma. No Relatório está definido que o limite norte de nossa terra seria uma linha 
seca que sai do marco de fronteira 46 até a cabeceira do igarapé Água Preta, por este 

· até sua foz no rio Amônia. No lado da Resex, a linha norte sairia defronte do Água 
Preta até o igarapé Paxiúba no seu médio curso. Tal delimitação daria à nossa área a 
superficie de 16.900 ha e perímetro de 64 km. Nós não aceitamos essa delimitação, 
porque não atende ao que é nosso território. Desde o início de 2000 temos 
encaminhado documentos à FWNAI informando que nossa área deverá ir até o igarapé 
Timoteu (na margem esquerda do Amônia) e até a foz do igarapé Paxiúba (na margem 
direita). Nós não aceitamos outros limites que não sejam estes (. . .) Por isso, pedimos 
que seja revisada a delimitação feita pelo Walter, com o acréscimo dessas localidades 
acima descritas" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1023, 1024). 

A manifestação indígena (anuência) aos procedimentos técnicos de regularização 
fundiária de seus territórios, é administrativamente imprescindível, tal como· está demonstrado no art. 
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2° da Portaria MJ nº 14 de 09.01.1996, que normatiza a forma e o conteúdo da elaboração de relatórios 
técnicos de identificação e delimitação de terras indígenas. Então, se os Arara do rio Amônia, não 
anuíram com a delimitação de sua área proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/2001; estavam 
exercendo um direito legítimo e isto tem de ser levando em consideração, na medida em que a 
ausência de consenso entre as propostas dos índios e o teor do "Relatório ... " terminaria por criar uma 
situação que dificultaria não apenas a aprovação do documento técnico, como a própria definição do 
território indígena em si. Como veremos mais adiante, as reiteradas manifestações dos Arara do rio 
Amônia por uma outra delimitação de seu território, receberam acolhida favorável no setor da FUNAI 
em Brasília responsável pela análise, aceitamento e aprovação dos relatórios técnicos de identificação 
e delimitação, a Coordenação-Geral de Identificação e Delimitação-CGID/DAF e pela própria direção 
da Diretoria de Assuntos Fundiários-DAF (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 246, 247, 248, 929, 933, 
936, 965, 966~ 968, 969, 970, 975, 976, 977, 988). Mesmo assim, apesar das reiteradas manifestações 
indígenas, de pareceres de técnicos da CGID e da própria chefia da DAF, o antropólogo Walter Alves 
Coutinho Júnior, não modificou a delimitação da Terra Indígena Arara dorio Amônia, como propusera 
em seu "Relatório de Identificação ... " de 26.05.2003, por considerá-la suficiente (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 452, 452). 

Então, por causa do impasse técnico surgido em virtude da divergência entre a 
delimitação de sua área que os Arara reivindicam e aquela proposta pelo antropólogo-coordenador do 
GT da Portaria nº 1054/PRES/2001; todo o procedimento de regularização fundiária daquela Terra 
Indígena Arara do rio Amônia ficou paralizado no âmbito da CGID/DAF/FUNAJ. 

AssÍJÍl, considerando que tanto a CGID e a própria direção da DAF entenderam como 
legítimas e apropriadas as manifestações dos Arara pela modificação da delimitação de seu território e 
para dar prosseguimento ao processo de regularização fundiária da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, a direção da Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF, através da Instrução Técnica nº 
165/DAF de 04.12.2003, decidiu pelo retomo de técnicos à Terra Indígena Arara do rio Amônia (eu e 
a bióloga Margarete Barbosa Diógenes), 

" ... como objetivo de concluir a delimitação e refazer o levantamento ambiental da TI 
Arara do Alto Juruá, conforme entendimentos com a comunidade indígena" (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 991). 

~-Portanto, este nosso Relatório, ~ um Relatório Circunstanciado de Identificação e 
Delimitação da Terra Indígena Arara do rio '"Ãiiiôiiia, porque, tal "Relatório de Identificação ... " já 
existe, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, datado de 26.05.2003. Aquele 
"Relatório ... ", nos seus capítulos I - Dados Gerais; II - Habitação Permanente; ID - Atividades 
Produtivas; IV - Meio Ambiente; V - Reprodução Física e Cultural e VI - Levantamento Fundiário 
(Proc. FUNAI/BSB nº 270800, fls. 325 a 442), demonstra com clareza e profundidade que a Terra 
Indígena Arara do rio Amônia, é efetivamente um espaço territorial de ocupação tradicional e 
permanente de um povo que atualmente se auto-denomina como "Arara do rio Amônia"; os quais, em 
determinado momento de sua história decidiram se assumir enquanto tal , resultantes de uma 
composição de frações étnicas formadas por índios Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama, 
Kampa e de casamentos intra e interétnicos, preenchendo as quatro condições estabelecidas no § 1 º do 
art. 231 da Constituição Federal, que a definem enquanto tal. 
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Aquele "Relatório de Identificação ... " de Walter Alves Coutinho Junior, demonstra 
ainda que a existência de tal população indígena, heterogênea nas suas origens étnicas, e homogênea 
atualmente, por uma opção legítima e consensuada, decorrente de um fato político fundamental - a 
regularização de um território próprio - quando do início da demanda pela regularização de tal 
território para si, já era do conhecimento da FUNAl ( embora só a partir de 1999 aquela instituição 
tivesse se dado conta da imprescindibilidade de regularizar um território para a- mesma), haja vista que 
diversos documentos relativamente antigos de nossa instituição, fazem referências à mesma e à sua 
localização tradicional e permanente no rio Amônia: "Relatório da Viagem ao Alto Rio Juruá", de 
janeiro-fevereiro de 1978, de autoria dos antropólogos Anthony Seeger e Amo Vogel (Proc. 
FUNAI/BSB nº 4456/78; Proc. FUNAJ/BSB nº 2312/91, fls. 15 a 52 e Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, 
fls. 140 a 188); "Relatório de Identificação e Delimitação da Área Indígena Kampa do rio Amônea", 
de 17.09.1985~ do sociólogo Marco Antonio do Espírito Santos (Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 01 
a 139) e "Relatório de Viagem", de 15.12.1985, de Terri Valle de Aquino, Antonio Luiz Batista de 
Macedo e Erasmo Belucci (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 142 e 147); 

Assim, o objetivo deste nosso Relatório, não é o de repetir o "Relatório de Identificação 
e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, de autoria do antropólogo 
Walter Alves Coutinho Junior, o qual traz em si a comprovação da tradicionalidade, perpetuidade e 
continuidade da etnicidade indígena do povo em questão, de sua tradicionalidade e permanência no rio 
Amônia e de todo o processo que os levou a demandarem o reconhecimento de um território para seu 
uso exclusivo. ;Ne · · ao buscar as · ustificativas para a delimitação ~a cn~ di~~r~osto no "Relatório de I~ção _ .. ~rejjjOs' Stm.._ alterar, 

~o SS9J enas o ·1u10 vn - especificamente o sub-ítem ''x) Area Delimitada", o "mapa de 
delimitação", o "memorial descritivo" e o "resumo do relatório ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
447 a 452, 492, 493 a 495 e 828 a 834), pois, foi com tal finalidade que recebemos a incumbência 
determinada pela Instrução Executiva nº 165/DAF/03, de "concluir a delimitação" daquela Terra 
Indígena e apresentar dados complementares ao levantamento ambiental, o qual também já fora 
realizado pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/O 1. 

,...., 

,-. \) 
,,...,. 

_,-. 
/'-- 

r-- - 
(' 

,) 

- r: - 
r 
1 - h 
h 
h 
h 
h 
h 
r' 

'\!) 



r, 

,,.... - ,,-. 

- 
,-. 
r» - 
,- 
,-., 
,...._ 

- 
»<. 

.,,...__ 

r- 

,,-. 

- ~f~ 
r' "it - - - - ,,..., 
,,..... 

.,..... 

,-. 
,,..... 

- 
,-. 
,,...._ 

.-.. t/) - 
rr-, 

- 
r. 

,,-.. - - 
r: - - 
(' 

,,-.. 
,,,..... 

:- 
1 

1..- 
h 
h 
1 - 

, • •••• 
' 

Processo n':_}_ ~ og /oo 
Folha n": J2s[ - ----:----- 

' ir, Rubrica: ~ 
MINISTERIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

02) IDSTÓRICO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇAO 
DA TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÕNIA 

A existência dos índios que se atualmente se auto-denominam como "Arara do rio 
Amônia", sob as suas denominações étnicas originais (Arara, Amawaka, Konibo, Chama, Santa Rosa e 
Kampa) em toda a extensão do rio Amônia, no sudoeste do Estado do Acre, é imemorial e secular, 
como está esplendidamente explicado no "Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia", de 26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior (Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00). O processo de regularização de uma área de terras, para uso exclusivo dos mesmos, no 
entanto, é um processo relativamente recente. Passaremos, a seguir, a descrever o processo 
administrativo de regularização da Terra Indígena Arara do rio Amônea, até chegarmos à necessidade 
da delimitação' que estamos procedendo neste Relatório. 

1978 
O relatório de Arno Vogel, de 07.07.1978, intitulado "Kamparia - Breve Notícia 

Etnográfica" e encaminhado à FUNAI, embora registre a presença de população de "caboclos" Santa 
Rosa e a família de Taumaturgo Kampa (partes dos atuais "Arara do rio Amônia"), convivendo no alto 
rio Amônia ("entre o Remanso e o igarapé Taboca") com outro grupo indígena, os Ashaninka dali; nas 
"sugestões para uma política indigenista", enumera várias ações possíveis para ações da FUNAI 
naquela região (todas dirigidas especificamente aos Ashaninka, inclusive a regularização de um 
território para eles, "do igarapé Taboca até o marco divisório"; não faz nenhuma referência à um 
possível território específico para aqueles Santa Rosa (Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 144, 168 e 
Proc. FUNAJJBSB n" 2312/91, fls. 19, 43) . 

Ainda em 1978, Arno Vogel e Anthony Seeger, também encaminharam à FUNAI o 
documento "Dados complementares para delimitação e demarcação de área indígena para os índios 
Kampa do Alto Juruá, município de Cruzeiro do Sul-Acre", no qual mencionam a presença de grupos 
"Xama, Amahuaca e Santa Rosa" (partes dos atuais "Arara do rio Amônia") convivendo no mesmo 
espaço territorial com os Ashaninka do rio Amônia (Proc. FUNAI/BSB nº 2312/91, :fls. 46, 47 e Proc. 
FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 171, 172) mas, ao proporem medidas para regularizar um território, o 
fazem exclusivamente para os Ashaninka, sem mencionarem as necessidades territoriais daqueles 
outros índios. 

-1985 
O "Relatório de Identificação e Delimitação da Área Indígena Kampa do rio Amônea", 

de 17.09.1985, de Marco Antonio do Espírito Santo, embora constante e registre a presença de 91 
índios "Kampa não tradicionais" - os atuais "Arara do rio Amônia" (Arara, Santa Rosa, Konibo, 
Amawaka, Chama e Kampa) convivendo no· mesmo espaço territorial que os "Kampa tradicionais" - 
os Ashaninka, ao delimitar uma área para aqueles grupos indígenas conjuntamente, entendia que todos 
eles iriam continuar a conviver no mesmo espaço fundiário. Isto não aconteceu, e os "Kampa não 
tradicionais" foram obrigados a sair de suas áreas tradicionais que incidiam dentro da então Área 
Indígena Kampa do rio Amônea, Por causa desse entendimento, naquele seu Relatório ... , sociólogo 
Marco Antonio do Espírito Santo não fez nenhuma recomendação a respeito de uma possível 
regularização fundiária específica para aqueles "Kampa não tradicionais" ( conferir isto no Proc. 
FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 01 a 60 e Proc. FUNAI/BSB nº 3125/91, fls, 56-a 96). 
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Ainda atendo-nos ao "Relatório de Identificação e Delimitação da Área Indígena 
Kampa do rio Amônea", de 17.09.1985, de Marco Antonio do Espírito Santo, no qual ele também 
demonstra a existência de 25 índios Arara e Santa Rosa, oa..c,olocação Montevidéo, do Seringal Minas 'y 

>(Gerais, portanto fora do perímetro delimitado da então Área Indígena Kampa do rio Amônea (portanto, 
sem relações fundiários com os "Kampa tradicionais", seus vizinhos), apesar da constatação de tal 
grupamento indígena naquela localidade, ele também não fez nenhuma recomendação a respeito de 
uma possível regularização fundiária específica para aqueles Arara e Santa Rosa ( conferir isto no Proc. 
FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 27, 28, 29 e Proc. FUNAI/BSB nº 3125/91, fls. 80, 81, 82). 

Às sugestões que Marco Antonio do Espírito Santo apresenta à FUNAI em seu 
Relatório de 17.09.1985, referem-se a necessidade da instituição se fazer presente no rio Amônia, 
mesmo que dê forma volante, para prover assistência de saúde, mediar relações entre índios e não 
índios, utilizar madeira apreendida e desenvolver projetos de desenvolvimento comunitário; 

" ... para compor junto a outros órgãos e entidades da região, a legalidade das relações 
comerciais e étnicas, fundamentando a proteção e assistência a vários grupos 
indígenas ai localizados" (Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 43). 

Em 15.12.1985, o antropólogo Terri Valle de Aquino, o indigenista Antonio Luiz 
Batista de Macedo e o engenheiro Erasmo Belucci, escreveram um "Relatório de Viagem", endereçado 
ao então Delegado da 14ª Delegacia Regional da FUNAI, Antonio Pereira Neto (eu mesmo), em 
cumprimento a Ordem de Serviço nº 043/14ª DR/FUNAI de 16.11.85, no qual, eles reportam e 
historiam a exploração ilegal de madeira no alto rio Amônia por diversas empresas de Cruzeiro do Sul, 
afetando o território tradicional então reclamado por índios Ashaninka (território este que depois veio 
ser regularizado enquanto Terra Indígena Kampa do rio Amônea). Naquele Relatório, eles registram da 
presença tradicional dos atuais Arara, naquele rio Amônea, dividindo o mesmo território que os 
Ashaninka. No Relatório em causa, tais índios são considerados como "Kampa" também, há um apelo 
para que a FUNAI os assista "sem favoritismo" e não fazem nenhuma referência à necessidade de um 
território específico para tais índios, pois eles também entenderam que a área de terra que estava sendo 
delimitada para os Ashaninka ("Kampa tradicionais"), também abrigaria os "caboclos" Kampa, Santa 
Rosa, Amuaca, Konibo e Chama ( os "Kampa não tradicionais") : 

"A população Kampa do rio Amônia é constituída por 260 índios, no total de 50 
famílias, vivendo espalhadas ao longo deste rio e do Amoninha até a fronteira peruana . 
Não formam, portanto, uma única aldeia, pois suas malocas estão dispersas por toda a 

· área, delimitada pela Funai em Fevereiro de 1985, com aproximadamente 67.050 
hectares. É uma população formada por dois grupos étnicos distintos. O primeiro 
deles, localizados na parte baixa da área. é o resultado da miscigenação de vários 
povos: Kampa. Santa Rosa, Amuaca. Kaxinauá e Xama. São chamados genericamente 
de 'caboclos' ... O segundo gr-upo é formado por pelos Kampa tradicionais, ocupantes 
da parte alta da área indígena, e se autodenomina 'Ashaninka' (. .. ) Também é muito 
importante que a Funai não discrimine os 'caboclos' (resultado da miscigenação de 
Kampa, Santa Rosa, Amuaca, Kaxiauá e Xama) em detrimento dos Kampa tradicionais, 
ou vice-versa. É importante que todos os índios sejam assistidos corretamente pela 
Funai, sem favoritismo. Do contrário pode acirrar o facciona/ismo entre os dois grupos 
étnicos que ocupam atualmente a área indígena do rio Amônia " (Proc, FUNAI/BSB 
nº2708/00, fls. 142 e 147). 
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1999 
Em 18.11.1999, os srs. Lindomar Dias Padilha e Rosenilda Nunes Padilha, do CIMI 

AC, encaminham um documento ao Posto Indígena Cruzeiro do Sul, da AER Rio Branco/FUNAJ, 
informando que, 

"existem seis familias de índios Apolima às margens do rio Amônia, dos quais a FUNAI 
tem conhecimento ... e o principal problema é a falta de terra para que possam 
reconstruir sua aldeia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 045). 

2000 
Em 10.08.2000, o indigenista e antropólogo Raimundo Tavares Leão escreveu seu 

"Relatório de Localização e Identificação dos indígenas denominados 'Apolimas', localizados nas 
margens do rio Amônea e na margem direita do rio Juruá". Naquele Relatório ele demonstra que os 
"Apolima" citados no documento do CIMI de 1999, são na realidade índios Arara, Chama, Kampa, 
num total de 116 indivíduos, que tinham sido expulsos da Terra Indígena Kampa do rio Amônea 
quando de sua regularização, agora vivendo nas localidades Pedreira (no rio Juruá), Jacamim e 
Assembléia (no rio Amônia. E, pela primeira vez, há referência à necessidade de regularização de um 
tenitório específico para tais índios: 

"Pelo que pude observar, existe a necessidade de se realizar a identificação de uma 
Terra Indígena para esses indígenas. Garantindo, dessa forma, a preservação cultural 
desse pavo e sua integridade.física e moral" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 035). 

Em 08.09.2000, o Memo. nº 441/DEID/DAF, sugere ao então diretor da Diretoria de 
Assuntos Fundiários· da FUNAI, que seja incluída na listagem oficial de terras indígenas, uma terra 
para aqueles Arara encontrados por Raimundo Tavares Leão, sob a denominação de "Terra Indígena 
Arara do Alto Juruá" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 01). Isto significava que a Diretoria de 
Assuntos Fundiários da FUNAJ, a partir de então, passava a considerar a viabilidade de se regularizar 
um território exclusivo para os "Arara do rio Amônia". 

2001 
Através da Instrução Executiva nº 067/DAF de 04 .. 06.2001, o antropólogo Walter Alves 

Coutinho Junior, foi designado pela Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, a percorrer diversas 
terras indígenas ainda não regularizadas no Estado do Acre (entre elas aquela à época denominada 
Arara do Alto Juruá), para realizar levantamento preliminar, que justificaria ou não a pertinência das 
mesmas virem a ser objeto de regularização fundiária (Proc. FUNAl/BSB nº 2708/00, fls. 151). Assim, 
cumprindo tal designação, aquele antropólogo permaneceu entre os Arara do rio Amônia de 14 a 
18.06.2001 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 328/329). 

Em seu retomo à Brasília, aquele antropólogo escreveu o "Relatório de viagem às 
'áreas de ocupação indígena ainda não regularizadas no Acre e Sul do Amazonas', em 
cumprimento a I.E. nº 067/DAF de 04.06.2001" de novembro de 2001 (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 754 a 807) e no mesmo, não apresentou dados a respeito de sua estadia entre os Arara do 
rio Amônea em junho de 2001, reservando-os para serem utilizados em etapa posterior, como ele 
assim explicou: 

"Além disso, tendo em vista a nossa seleção como coordenador de grupo técnico a ser 
constituído para a identificação e delimitação da terra indígena Arara do Alto Juruá, 
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escusamo-nos por ora de apresentar os dados obtidos sobre aquela área, reservando 
para fazê-lo, pormenorizadamente, se for o caso, no relatório que venha a ser 
resultante dos trabalhos correspondentes" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 755). 

Através da Portaria nº 1054/PRES de 21.12.2001, o sr. Presidente da FUNAI institituiu 
Grupo Técnico, composto pelos srs. Walter Alves Coutinho Junior (antropólogo, consultor PNUD 
coordenador); Elione Angelin Benjó (engenheira agrônoma, consultora/PNUD); Marcelo Elias 
Maschietto de Almeida (engenheiro agrimensor, consultor PNUD); Antonio Alves de Santana 
Sobrinho (técnico em agrimensura, colaborador) e Leonardo Pacheco (técnico agrícola, INCRA-AC), 

"para realizar estudos e levantamentos de identificação e delimitação da Terra 
Indígena Arara do Alto Juruá ... com prazo de quinze dias para a realização dos 
trabalhos de campo ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 157, 158 e 215) . 

2002 
Através da Portaria nº 051/PRES de 29.01.2002, um dos técnicos do GT instituído pela 

Portaria nº 1054/PRES/01, Antonio Alves de Santana Sobrinho; foi substituído pelo engenheiro 
agrônomo Antonio de Paula Nogueira Neto, pertencente aos quadros da FUNAI (Proc. FUNAIIBSB nº 
2708/00, fls. 159, 160). 

Posteriormente, a composição dos membros do GT da Portaria nº 1054/PRES/OO, já 
alterada pela Portaria nº 051/PRES/02, foi novamente alterada pelas Portaria nº 254/PRES de 
21.03.2002, que substituiu o engenheiro agrônomo Antonio de Paula Nogueira Neto, por outro 
engenheiro agrônomo dos quadros da FUNAI/Cuiab~ Luiz Antônio de Araújo e também pela Portaria 
nº 255/PRES de 21.03.2002,, que substituiu o engenheiro agrimensor Marcelo Elias Maschietto de 
Almeida (consultor), pelo engenheiro agrimensor Jairo Barroso Vertelo, da FUNAI/Brasília (Proc . 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 188, 189 e 190}. 

Aquele GT instituído pela Portaria nº 1054/PRES de 21.12.2001 e alterado pelas 
Portaria nº 051/PRES/02, Portaria nº 254/PRES/02 e Portaria nº 255/PRES/02, definitivamente 
composto por Walter Alves Coutinho Junior (antropólogo-coordenador, consultor PNUD); Elione 
Angelin Benjó (engenheira agrônoma, consultora/PNUD), Luiz Antônio de Araújo (engenheiro 
agrônomo/FUNAI/Cuiabá); Jairo Barroso Verte (engenheiro agrimensor/FUNAI/Brasília) e Leonardo 
Pacheco (técnico agrícola/INCRA-AC), esteve em traba1hos de campo, entre Rio Branco-AC, Cruzeiro 
do Sql-AC, Marechal Thaumaturgo-AC e a Terra Indígena, no período de 07.04.02 a 19.04.2002. O 
tempo que permaneceram exclusivamente na Terra Indígena foi de apenas 05 dias, de 10 a 15.04.2002 
(todos os membros, menos a engenheira Elione Angelin Benjó), a qual permaneceu por "mais três 
dias", conforme foi autorizada pela Portaria nº 256/PRES de 22.03.2002 (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 191, 330 a 332). . o 

Durante o período de tempo passado na Terra Indígena, exatamente em 14.04.2002, o 
GT apresentou aos índios dali sua proposta inicial de delimitação da área, com superfície de 14.600 
hectares (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 232 e 331). A partir de maio de 2002, logo após a sa;J'da 
do GT da área indígena, os índios dali começaram a encaminhar documentos à diversas autoridades 
(principalmente à FUNAI) discordando de tal delimitação. 
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O Relatório do membro do GT, engenheiro agrônomo Luiz Antônio de Araújo, 
referente ao que foi possível realizar de levantamento fundiário e das benfeitorias erigidas pelos não 
índios que teriam suas posses incluídas no perímetro delimitado naquela Terra Indígena, foi 
encaminhado à DAF/FUNAI através do Memo. n 215/DJF/AER CGB de 05.08.2002 (Proc. 
FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 569 a 751 ). 

Em 20.08.2002, o engenheiro agrimensor Jairo Barroso Vertelo, membro do GT da 
Portaria nº 1054/PRES/01, elaborou um mapa de delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia, 
tal como a delimitação fora originalmente proposta aos índios em 14.04.2002, com superfície de 
14.600 hectares e perímetro de 56 km (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls.232). 

O Relatório Ambiental, da membro do GT, engenheira agrônoma Elione Angelin Benjó, 
foi encaminhado ao antropólogo-coordenador do GT em 20.09.2002 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls.514 a 567). 

O antropólogo Terri Valle de Aquino, da CGID/DAF/FUNAI, em entrevista realizada 
em 27.12.2002 com o cacique Francisco Siqueira Lima Arara, concordou com a posição dos Arara 
contrária à delimitação apresentada pelo GT na colocação Assembléia em 14.05.2002 e também se 
manifestou por uma revisão da mesma, como se segue: 

"Txai: ... Parece que o antropólogo Walter Coutinho, coordenador do GT de 
identificação e delimitação da terra de vocês, está completamente confuso quanto à 
definição dos limites da terra indígena. No primeiro mapa de delimitação da terra de 
vocês, não sei se você tomou conhecimento disso, o limite era uma extensa linha seca 
em diagona entre o rio Arara, logo abaixo do limite da terra dos Ashaninka, e o 
igarapé Paxiúba, afluente do rio Amônia. Isso do lado da Reserva. Do outro lado o 
limite da área de vocês foi tirado pelo igarapé Água Preta, quando vocês tão 
reivindicando a partir do igarapé Timoteu. Pois bem, esse foi o primeiro mapa da terra 
de vocês, que ele fez, né ? (a área delimitada com 14.600 hectares, in Proc. FUNAIIBSB 
nº 2708/00, fls. 232). Depois que eu conversei com ele, reclamando que essa não era a 
proposta de limites da terra indígena que ouvi de vocês, ele reformulou o mapa, mas, 
mesmo assim, ainda não bate com a reivindicação da área proposta por vocês (a área 
delimitada com 16.900 hectares, delimitação inserida no texto definitivo do Relatório 
de Identificação e Delimitação de 26.05.2003, in Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls.331 

· e 490 a 495) (..) Disse ainda para o Walter Coutinho, que achava um absurdo um 
antropólogo, coordenador de GT, não levar em conta as demandas indígenas na 
definição dos limites de sua terra. Afinal, a terra é indígena e não do antropólogo (. . .) 
Discutindo com o Walter, eu disse pra ele assim, rapaz, você deveria ter ouvido os 
índios, porque você ta fazendo o mapa de delimitação apenas da sua cabeça. Essa 
proposta de delimitação da terra indígena que você está fazendo não é a mesma 
proposta dos índios (...) você devia respeitar a opinião dos iridÍós. Acho que você não 
poderia ter vindo de lá, sem clareza dos limites da terra indígena e que os índios 
também ficassem com essa clareza dos verdadeiros limites da sua terra. Porque esse 
mapa que você tá me apresentando aqui, o primeiro mapa que ele fez, não tá de acordo 
com as reivindicações dos índios ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls.246, 247 e 
248). 
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O Relatório Ambiental, entregue em setembro de 2002, recebeu análise do engenheiro 
florestal Leonardo Santana, em 06.03.2003, na qual, ele sugere mais informações sobre as 
características ambientais da Terra Indígena Arara do rio Amônia que estava sendo delimitada (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 291/292). Em documento, sem data, a engenheira e endereçado ao 
engenheiro Leonardo Santana, a engenheira Elione Benjó busca explicar os questionamentos feitos à 
seu Relatório Ambiental (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 295 a 297). 

O definitivo Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, do antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior, de 26.05.2003, o qual é a soma dos estudos 
antropológicos (a seu encargo) e dos estudos complementares (ambiental, fundiário e cartográfico, ao 
encargo dos demais membros do G'T), foi definitivamente entregue à Diretoria de Assuntos 
Fundiários-DAF, da FUNAI, em Brasília-DF, através de Carta, datada de 29.05.2003, constando no 
mesmo que a Terra Indígena Arara do rio Amônia estaria delimitada com superfície aproximada de 
16.900 hectares, e perímetro também aproximado de 64 km (Proc. FUNA,I/BSB nº 2708/00, fls. 322 a 
834). Tal delimitação, que alterou para maior a proposta inicial feita em 14.04.2002 e consubstanciada 
em mapa de delimitação de 20.08.2002, não atendeu as demandas indígenas da área delimitada ter 
como limite norte os igarapés Timoteu e Paxiuba (e nem foi aceita pelos índios), que começaram a 
explicitar tal divergência com ênfase, já a partir da entrevista realizada pelo antropólogo Terri Valle de 
Aquino com o cacique Francisco Siqueira Lima em 1 O e 11.05.2002, portanto, apenas alguns dias após 
a saída da terra indígena dos componentes do GT da Portaria nº l 054/PRES/O l . 

No documento "Conflitos territoriais e relevância ambiental no Alto Juruá acreano", de 
maio de 2003, do antropólogo Terri Valle de Aquino (à época o Coordenador-Geral de Delimitação e 
Análise-CGID/DAF/FUNAI), ao analisar (e criticar) as diversas propostas de delimitação da T.I. Arara 
do rio Amônia feitas pelo coordenador do GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol, assim aquele antropólogo 
se manifesta: 

"(...) Dessa nossa difícil conversa, fiquei com a firme convicção de que houve 
claramente falta de diálogo do coordenador do GT com os representantes das 
famílias Arara do rio Amônia, sobretudo no que se refere a uma definição clara e 
consensual dos limites da terra indígena. Tampouco ele havia levado em 
consideração os parâmetros constitucionais e legais vigentes na definição dos limites 
da terra indígena. Uma teimosia inconseqüente, mas com graves conseqüências para 
a população Arara e suas terras tradicionalmente ocupadas (-..)" (in Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1191). 

Aquele Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, foi analisado preliminarmente pela antropóloga Stella Ribeiro da Matta Machado, da 
CGID/DAF, a qual expediu o Parecer n 091/CGID/03 de 03.07.2003 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 928 a 933), no qual ela faz elogios ao teor do relatório quase que integralmente, com ressalvas à 
proposta de delimitação contida no mesmo, que podem ser resumidas pelo texto a seguir: 

"Já a VII Parte, Conclusão e Delimitação, de acordo com documentos dos índios 
encaminhados a esta Coordenação, não atende ao interesse da comunidade indígena 
no que se refere à delimitação da terra indígena como é requerida pelas famílias Arara 
do rio Amônia (.. .) Neste documento chamo a atenção para a divergência entre os 
limites propostos pelo antropôlogo coordenador e aqueles requeridos pela 
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comunidade Arara (. . .) Sugiro que o antropólogo coordenador acate a reivindicação da 
comunidade Arara do rio Amônia quanto aos limites de sua terra ... " (Proc. 
FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 929 e 933). 

Aquele Parecer nº 091/CGID de 03.07.2003 foi encaminhado ao antropólogo Walter 
Alves Coutinho Junior, através do Oficio nº 100/CGID de 04.07.2003 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 934 a 936), com a sugestão que ele revisasse a proposta de delimitação originalmente constante em 
seu Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia, para adequá-la à 
demanda dos índios: 

" ... Nesse sentido, solicitamos que vossa senhoria leve em conta estas reivindicações 
dos índios, reformulando o mapa de delimitação da terra indígena apresentado no 
relatório em tela (..) A reformulação do mapa de delimitação da terra indígena, tal 
como proposto no relatório, é muito importante para f azer avançar o seu processo de 
regularização fundiária "(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 936). 

O antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior não se manifestou formalmente em 
resposta àquele documento anteriormente citado, concluindo-se com isto que, para ele, a proposta de 
delimitação que fizera, constante do seu "Relatório de Identificação ... " estava correta, era sua posição 
definitiva, mesmo com as sucessivas manifestações indígenas contrárias à mesma. Porque, pelo teor de 
seu "Relatório ... ", o critério e os argumentos utilizado para fazer aquela proposição de manter a terra 
indígena com superfície e perímetro de 16.900 ha e 64 km, respectivamente, eram suficientes: 

" ... o principal critério que utilizamos para proceder à identificação e delimitação da 
terra indígena aqui considerada foi o de reprodução física e cultural ... " (Proc . 
FUNAJ/BSB 2708/00, fls. 492 a 496). 

"Em atenção ao disposto pelo art. 2° da Portaria nº 14/MJ/1996, registramos que 
colhemos apenas parcialmente a reivindicação da comunidade indígena pelas 
seguintes razões: L por não haver, afora a difusa expectativa para definição de uma 
área suficiente às necessidades do grupo, um motivo explicitamente sustentado que 
justifique estender o limite da terra indígena para jusante no curso do rio Amônea ( a 
ampliação da área até a foz do igarapé Timoteu, como sugerido pelo líder Francisco 
Siqueira no trecho da entrevista antes descrito e representada o croqui que nos foi 
encaminhado no princípio deste ao, implicaria na inclusão de outras onze famílias 
"não indígenas a serem reassentadas no processo de regularização da terra indígena). 
A própria comunidade Arara, através de seus representantes, apresenta ainda pouca 
segurança quanto à área efetivamente reivindicada, como se comprova pelas 
sucessivas modificações nas propostas de demarcação apresentadas nos últimos três 
anos.II. para minorar, tanto quanto possível, os efeitos da regularização de mais uma 
terra indígena sobre a população regional, possibilitando a sua ocupação no baixo 
curso do rio Amônia" (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00. fls. 451/452). 

Mas, como já vimos, a então direção da Diretoria de Assuntos Fundiários, o 
Coordenador-Geral de Identificação e Análise ( e os técnicos daquela CGDI) não concordavam com 
isso, reconhecendo o direito dos Arara de terem o território que efetivamente almejavam. Assim é que, 
através do Oficio nº 128/CGID de 21.08.2003, endereçado a representantes ·dos Arara do rio Amônia, 
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o então Coordenador-Geral da CGID/DAF/FUNAI, antropólogo Terri Valle de Aquino; coerentemente 
às suas opiniões expressadas formalmente em dezembro de 1985, maio de 2002, outubro de 2002 e 
julho de 2003 (Proé. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 142 a 147, 202, 207 a 209, 246 a 248 e 934 a 936), 
os informou de que as suas reivindicações territoriais - não atendidas no Relatório do sr. Walter 
Coutinho - iriam ser contempladas, com o envio de novo GT: 

" ... no Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da TI Arara do Rio 
Amônia elaborado pelo antropólogo-coordenador Walter Alves Coutinho Junior(...) a 
reivindicação pela inclusão dos limites da terra de vocês não foi integralmente 
atendida. Porém, esta Diretoria estará em,iando Grupo Técnico (GT) para refazer a 
delimitação da área pleiteada por vocês''. (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 965). 

A mesma opinião expressa no item anterior foi novamente referendada pelo mesmo 
Coordenador-Geral da CGID/DAF, antropólogo Terri Valle de Aquino, através do Memo. nº 
600/CGID de 22.08.2003, endereçado à Comissão Técnica do PPT AL: 

" ... A comunidade indígena apresentou à DAF, oficialmente, reivindicações por uma 
proposta de delimitação da terra indígena diferente daquela que consta do relatório 
ora encaminhado" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 966). 

Esta mesma opinião, dando razão às reivindicações dos Arara pela revisão da proposta 
de delimitação de sua área expressada no "Relatório de Identificação ... " , de 26.05.2003, do 
antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, também foi (e ainda é) acatada por mim, à época em que 
exerci a direção da Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, tal como está expresso em Memo. oº 
800/2003/DAF de 05.09.2003, assinado por mim, endereçado à assessor do Exmo. Sr. Ministro da 
Justiça e também no Oficio nº 759/2003/DAF de 06.10.2003. também assinado por mim e endereçado 
à 6ª Câmara da Procuradoria da República: 

" ... Porém, foi constatado um descompasso entre os limites propostos pelo antropólogo 
e aqueles reivindicados pela comunidade Arara do rio Amônia t. . .) é preciso definir a 
própria delimitação da terra indígena tal como já foi solicitado em inúmeros 
documentos e mapas elaborados pelas lideranças e representantes Arara do rio 
Amônia, que não concordam com a área proposta pelo mencionado GT" (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 968 e 970, 975, 976 e 977). - 

Assim, tendo em vista o impasse que surgiu entre, a posição do antropólogo 
coordenador do GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol; as constantes demandas indígenas e a direção da 
DAF e da CGDI, houve então uma segunda leitura do "Relatório ... " do antropólogo Walter Alves 
Coutinho Júnior, no âmbito da CGID/DAF, realizada pela antropóloga Rita Heloisa. de Almeida, a qual 
deu ensejo a Informação nº 064/CDAG/CGID de 10.11.2003 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
984 a 989), na qual aquela antropóloga concluiu que, em não havendo aceitação pelos índios da 
proposta de delimitação apresentada no mesmo, haveria então a necessidade de um retomo à campo, 
para se buscar dados complementares, os quais confirmariam ( ou não) a reivindicação dos Arara, por 
uma alteração na delimitação originalmente feita: 

". .. havendo que levantar dados complementares para proceder a alteração do limite 
reivindicado e sua incorporação à proposta de delimitação da TI Arara do Rio Amônia 
(. .. ) Tem-se o argumento ambiental a favor da alteração do limite incluindo a área do 
igarapé Timoteu, entretanto, se o antropólogo Walter Coutinho traz a condição de que 
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haja consenso sobre o usufruto dos recursos naturais, é preciso que se verifique em 
campo a sua efetividade no cotidiano das relações entre os grupos locais integrantes 
da proposta de delimitação" (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 988). 

Então, considerando os vários documentos produzidos pelos índios da Terra Indígena 
Arara do rio Amônia sugerindo os ]imites da área por eles pretendida; considerando que a proposta de 
delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia, constante do "Relatório de Identificação ... " de 
26.05.2003 do antropólogo Walter Coutinho Alves Junior, não levou em conta as diversas demandas 
indígenas (várias delas levadas a efeito antes do mencionado "Relatório de Identificação ... " ter sido 
concluído) e, por conta disso não foi aceita pelos índios da mesma ( configurando o não cumprimento 
do art. 2° da Portaria nº 14/MJ/96, o qual determina a anuência indígena aos termos do relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação); considerando os termos de um Parecer, um Oficio e 
uma Informação produzidos no âmbito da Coordenação-Geral de Identificação e Análise-CGID/DAF, 
sugerindo àquele antropólogo que atendesse as demandas indígenas, pelaalteração da delimitação que 
originalmente fizera; considerando a recusa daquele antropólogo em alterar a delimitação proposta em 
seu "Relatório ... " de 26.05.2003; considerando diversos documentos expedidos no âmbito da Diretoria 
de Assuntos Fundiários da FUNAI, dando razão às reivindicações territoriais dos Arara do rio Amônia; 
o então diretor da Diretoria de Assuntos Fundiários, Artur Nobre Mendes, através da Instrução Técnica 
nº 165/DAF de 04.12.2003, determinou o meu deslocamento e também da bióloga Margarete Barbosa 
Diógenes à Terra Indígena Arara do rio Amônia para: a) "concJuir a delimitação" e "refazer o 
levantamento ambiental" da mesma (Proc. FUNAVBSB nº 2708/00, fls. 991). 

Por conta disso, eu e a bióloga Margarete Barbosa Diógenes, estivemos na Terra 
Indígena Arara do rio Amônia, entre os dias 13 a 21.12.2003, para cumprirmos o que nos foi 
determinado através da I.E. nº 165/DAF/03. 

Durante nossa estadia naquela Terra Indígena, foi elaborada e assinada por 32 índios 
pertencentes ao "povo Arara do rio Amônea" uma "Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA, m~ INCRA, POLÍCIA FEDERAL E IMAC", de 19.12.2003, na qual eles 
fazem referência à qualidade do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do 
rio Amônia, de 26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, coordenador do 
GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol, fazendo - mais uma vez - uma única ressalva ao teor do mesmo: a 
de que não concordam com a delimitação de sua área proposta naquele "Relatório ... ": 

- "j) A única ressalva que fazemos ao Relatório de Identificação de nossa área, escrito 
pelo antropólogo Walter Coutinho, é aquela referente à extensão e superficie da 
mesma. No Relatório está definido que o limite norte de nossa terra seria uma linha 
seca que sai do marco de fronteira 46 até a cabeceira do igarapé Água Preta. Por este 
até sua foz no rio Amônea. No lado da Resex, a linha norte sairia defronte do Água 
Preta até o igarapé Paxiúba no seu médio curso. Tal delimitação daria à nossa área a 
superfície de 16.900 ha e perímetro de 64 km. Nós não aceitamos essa delimitação, 
porque não atende ao que é nosso território. Desde o início de 2002 temos 
encaminhado documentos à FUNAJ informando que nossa área deveria ir até o igarapé 
Timoteu (na margem esquerda do Amônea) e até a foz do igarapé Paxiúba (na margem 
direita). Nós não aceitamos outros limites que não sejam estes (..) Portanto, 
entendemos que nossa área só ficará completa se as bacias do Timoteua e Paxiuba 
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ficarem na mesma. Por isso, pedimos que seja revisada a delimitação feita pelo Walter, 
com o acréscimo dessas localidades acima descritas (. . .)" (Proc. FUNAJ/BSB nº 
2708/00, fls. 1023, 1024). 

2004 
Após nosso retomo da viagem que realizamos à Terra Indígena Arara do rio Amônia, 

para cumprir o que nos foi determinado pela Instrução Executiva nº 165/DAF/03, produzimos um 
"Relatório Preliminar de viagem à Terra Indígena Arara do rio Juruá em cumprimento à Instrução 
Executiva nº 165/DAF de 04.12.03 para proceder a delimitação da mesma", de 14.01.2003 (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1045 a 1073). Naquele Relatório, escrito de forma apressada, para 
fundamentalmente atender demanda da Procuradoria da República do Acre (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 992 e 993), por seu caráter preliminar, apresentamos as transcrições das fitas que 
gravamos (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 994 a 1018), apresentamos a via original do documento 
"Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, INCRA, POLÍCIA FEDERAL E 
IMAC", de 19.12.2003, no qual os Arara historiam sua trajetória no rio Amônia, resumem sua luta por 
um território exclusivo e anuem com a delimitação de sua área tendo como limite norte os igarapé 
Timoteu e Paxiúba (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1019 a 1029), fizemos uma melhoria ainda 
incompleta no levantamento populacional da terra indígena em questão (Proc. FUNAIJBSB nº 
2708/00, fls. 1054 a 1067) e, embora tenhamos apresentado um "memorial descritivo preliminar" e um 
"mapa de delimitação preliminar" daquela terra indígena com 20.51 O hectares (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls, 1069 a 1073); não demonstramos e nem justificamos com a profundidade devida o 
porque da necessidade da mudança da delimitação daquela Terra Indígena (em relação à proposta 
realizada pelo GT · da Portaria nº 1054/PRES/Ol). Naquele nosso "Relatório Preliminar ... " nos 
comprometíamos junto ao então Coordenador-Geral da CGID/DAF à apresentar um relatório 
definitivo no qual "apresentarei as justificativas dessa delimitação com mais profundidade" (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1067). Este nosso compromisso recebeu o seguinte comentário 
manuscrito do antropólogo Terri Valle de Aquino, então, Coordenador-Geral da CGID/DAF: 

"é bom mesmo porque não explica nem justifica a principal tarefa de seu relatório. 
Mostre porque os índios não aceitaram a delimitação anterior. E quais as justificativas 
para a delimitação que você tá propondo. Faça um memorial descritivo da nova 
delimitação da terra" (Proc. FUNAIJBSB nº 2708/00, fls. 1067). 

Este Relatório que ora apresentamos, é então, o documento conclusivo de delimitação 
da Terra Indígena Arara do rio Amônia. A delimitação daquela terra indígena que aqui propomos dá à 
mesma uma superfície de 20.764 hectares (portanto, com um aumento de 254 hectares, relativamente à 
nossa delimitação preliminar de 12.01.2003). Tal aumento de 254 hectares se deu fundamentalmente 
porque, na versão definitiva que aqui estamos apresentando, incluúnos no perímetro delimitado as 
ocupações de Eduardo Gomes de Oliveira Arara-195, de seu filho Edílson Bezerra de Oliveira Arara- 
188, de seu genro Francisco Souza do Vale-191ª e de Francisco Gonzaga de Oliveira-182ª; que não 
constavam naquela delimitação preliminar de janeiro de 2003, haja vista que as mesmas fazem parte 
do mesmo sistema de ocupação das demais colocações indígenas da foz do igarapé Tirnoteu; porque 
estes personagens ( e seus familiares), se manifestam continuamente em documentos que propõem a 
regularização da terra indígena e, porque são partes essenciais no contexto social e cultural que 
compreendemos como a sociedade Arara do rio Amônia, não podendo assim, ficar fora da mesma. 
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03) QUAL A ÁREA EFETIVAMENTE DEMANDADA PELOS ÍNDIOS DA 
TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÔNIA 

. ..._ 

Entre as várias justificativas apontadas pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, 
para propor à Terra Indígena Arara do rio Amônia uma superfície de 16.900 hectares, não aceitando as 
reivindicações deles para que o limite norte daquela área chegasse até os igarapés Timoteu e Paxiúba, 
uma delas, seria a falta de justificativas para expandir o território regularizado até aqueles igarapés 
mencionados (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 451). Isto, acabou gerando uma pendência entre 
aquele antropólogo e a CGID/DAF (que considerou as demandas indígenas como pertinentes) e os 
próprios Arara do rio Amônia, que, como já vimos, não aceitaram a delimitação feita por ele, 
justamente por. ter deixado de fora do perímetro delimitado, as áreas dos igarapés Timoteu e Paxiúba; 
para eles, imprescindíveis à sua territorialidade e etnicidade, porque na região do igarapé Timoteu, 
habitava uma grande parentela Arara, justamente uma das parentelas mais tradicionais daquela terra 
indígena, pois já estavam ocupando tradicionahnente o médio rio Amônia há muitos anos, visto que 
todos eles foram registrados na colocação Montevidéo, em 1985, por Marco Antonio do Espírito 
Santo. 

Então, para demonstrar de que maneira aqueles Arara do rio Amônia construíram a 
necessidade da regularização de seu território, tal como aqui está delimitado, discriminarei a seguir 
suas próprias manifestações, manifestações de entidades apoiadoras, manifestações de técnicos da 
FUNAI e de pesquisadores, todas propugando pela regularização do mesmo . 

2000· 
O "Relatório de localização e identificação dos indígenas denominados de 

'Apolimas' localizados nas margens do rio Amônea e na margem direita do alto rio Juruá", de 
10.08.2000, de autoria do antropólogo e técnico em indigenismo Raimundo Tavares Leão, é o 
primeiro documento onde os índios da terra que hoje estamos denominando Terra Indígena Arara do 
rio Amônia, requerem um território, naquele rio, de onde se originaram. Na entrevista que aquele 
técnico realizou com o cacique Francisco Siqueira Arara, ele assim se expressa, sem apontar um 
espaço definitivo: 

"... nôis queria, se fosse possível náis conseguir uma área na reserva, se chegasse a 
conseguir náis queria muito isso, muito mesmo. Onde a maioria já mora do lado da 
·reserva, né. Aonde tem uns que moram na área do 61 BIS, esses aí, são o principal 
· grupo que precisa de terra pra morar. Então aonde fomos criado. A gente não queria 
sair daqui. Aqui do Amônea nós nascemo e fumo criado ... " (Proc. FUNAIIBSB nº 
2708/00, fls. 23). 

Uma "Ata de Reunião", de 19.11.2000, provavelmente realizada na localidade 
Assembléia (Lote 31 do Projeto de Assentamento Amônea), onde está listada uma relação de 175 
pessoas pertencentes à população "Jamínauas Arara do rio Amônia" (nem todos habitantes - naquele 
momento - da área pretendida como Terra Indígena) discrimina a intenção fundiária daqueles índios, 
por permanecerem no rio Amônia, em suas duas margens: 

"Reunião indígena Jaminauas Arara do rio Amônia para escolhermos a nossa terra, 
tivemos a presença de todos índios grandes e pequenos, que participaram e todos 
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decidiram que querem os dois lados do rio Amônia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 037). 

2001 
Uma "Exposição de Motivos", de 17.01.2001, assinada por 75 pessoas adultas 

pertencentes àquela população que naquele documento se auto-denomina"povo dezaldeado da etnia 
Arara do alto Juruá", confirma a pretensão territorial daqueles índios, sem que ainda definam o local 
exato da pretensão deles: 

" ... até nossos próprios animais já estão sendo espancado só porque eles tão sabendo 
que vai ser criada uma área indígena para 11Ós, por isso eles estão ficando com raiva 
de 11Ós mais até agora nós não falamos nada sobre aonde vai ser demarcada essa terra, 
mais eles estão revoltado ... " (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 66). 

Outra "Exposição de Motivos", de 17.03.2001, resultãdo de reunião ocorrida na 
mesma data, assinada por 73 pessoas pertencentes a população que naquele documento se auto 

. denomina "índios da etnia Arara do alto Juruá", já define com mais precisão a pretensão territorial 
Y daqueles indios: 
f "' "Na reunião ficou tudo decidido. O lugar que iremos ficar é aonde estamos mesmo é 
· dos dos lados do rio Amônia, da demarcação dos Achaninkas pra baixo, porque foi 

.., aqui no rio Amônia que nascemos e fomos criados e estamos criando nossos filhos ... 
\"":) ainda hoje temos parentes que nasceram nessa região que estamos ... Por isso que {) '.\b vamo_s ficar onde estamos mesmo que é os dois lados do rio Amônia, do lado direito é 

~ Q do garapé Montevidel, de baixo, descendo a reserva extrativista qlé o garapé Jacqmjm la que fica dentro de um pedaço da área do 61 BIS .... No outro lado do rio é do garapé 
Artur descendo o assentamento do Incra ate o garapé Grande que fica no Estirão do 
Vai Quem Quer ... " (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 70). 

Em uma "Ata de Reunião" de 03.06.2001, assinada por 69 pessoas adultas 
pertencentes a população que naquele documento se auto-denominou "povo indígena dezaldeado da 
etnia Arara do Alto Juruá", eles reivindicam a regularização de sua área "enquanto terra indígena", 
sem no entanto definirem sua extensão: 

"... queremos junto aos órgãos competente em Brasilia e garanti a imediata 
identificação delimitação de nossa terra ... " (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 116). 

No "Relatório de Viagem Índios Arara do Rio Amônia, município de Marechal 
Tbaumaturgo no período de 31.05.2001 a 14.06.2001", de 29.06.2001, de autoria do técnico em 
indigenismo Geraldo Carlos Alberto da AER Rio Branco/FUNAI (que viajou àquela Terra Indígena 
em cumprimento a Ordem de Serviço nº 076/FUNAI/AER RBRde 29.05.2001 -in Proc. FUNAIIBSB 
nº 2708/00, fls. 150), aquele técnico descreve reuniões havidas na localidade Assembléia no rio 
Amônea, com a presença dos índios dali, mais representante da UNJ/AC (Gerson Mancbinery) e do 
C1MI-AC (Rosenilda Padilha) e também de moradores não-índios habitantes do Projeto de 
Assentamento Amônia e da Reserva Extrativista do Alto Juruá ( que teriam suas áreas afetadas com a 
regularização da Terra Indígena), há uma citação, onde está explicitamente demonstrada a pretensão 
territorial daqueles índios: 

. ' _o,/'_ •• _ ••• ,.,. •• , •• ~ 
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"Em seu pronunciamento o líder Chiquinho Arara, como é mais conhecido, nos 
mostrou um mapa confeccionado por ele, de uma determinada área pretendida por 
eles, ao longo das duas margens do Rio Amônia, com pretensão dos dois lados, 
inclusive a faixa de terra aonde se encontra o assentamento de colonos do INCRA., que 
atualmente moram 36 famílias indígenas nesse assentamento; e as outras 28 famílias 
encontram à margem direita do rio amônia, dentro da reserva extrativista e nnrte da - --=- ... área militar do 61 bis" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 123). 

Em outra "Exposição de Motivos", de 11.11.200 l, assinada por 61 pessoas adultas da 
população que naquele documento se auto-denominou como pertencente ao "povo indígena 
dezaldeado da etnia Apolima Arara do Alto Juruá", e, endereçada à diversas autoridades, há um pedido 
de providências para que a área de terras onde os mesmos vivem, seja identificada e delimitada 
enquanto terra indígena, nas duas margens do rio Arnônea, sem detalharem extensões ou delimitações: 

"E mais uma vez que se reunimos para pedir apoio e ajuda para a identificação e 
delimitação de nossa terra (. .. ) Do lado do Assentamento do Incra queremos a 
demarcação da nossa terra(. . .) Queremos a identificação e delimitação de nossa terra 
para junta o nosso povo e preserva o que é nosso aqui do lado da reserva extrativista 
do rio Amônia... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 089 e 092). 

2002 
Em outra "Exposição de Motivos", de 20.01.2002, assinada por 67 pessoas adultas que 

naquele documento se auto-denominam como pertencentes ao "povo indígena dezaldeado da etnia 
Apolima Arara do alto Juruá", endereçada a diversas autoridades, eles reiteram a reivindicação de que 
a área que pretendem ver regularizada enquanto terra indígena inclui as duas margens do rio Amônia, 
partes da Reserva Extrativista do Alto Juruá instituída pelo IBAMA em 1990 e do Projeto de 
Assentamento Amônia instituído pelo INCRA em 1996: 

" ... aí viemos mora a onde estamos hoje que é da ponta de baixo da área indígena 
Achaninkas para baixo nos 2 lados do rio Amônia (...) queremos que os senhores 
saibam que a luta por essas 2 áreas reserva extrativista do rio Amônia e uma parte do 
Assentamento do Incra no rio Amônia só vai pará quando náis vê essas 2 áreas 
identificada e delimitada para nós índios Arara do Alto Juruá (...) por estes motivos 
pedimos com a máxima urgência o antropólogo Valter Alves Coutinho Júnior com sua 
· equipe para fazer a identificação e delimitação de nossa terra o mais rápido possível ... 
- " (Proc. FUNAIIBSB nº 1708/00, fls. 890, 891, 892). 

Outra "Exposição de Motivos", de 16.02.2002, assinada por 02 representantes da 
população que naquele documento se auto-denominou "povo indígena dezaldeado da etnia Apolima 
Arara do Alto Juruá", também endereçada-a diversas autoridades, reitera o teor de documentos 
encaminhados anteriormente por eles, no sentido de que seja procedida "a identificação e delimitação 
da Terra Indígena Arara do Alto Juruá"; explicitando, pela primeira vez. que a área pretendida por 
aquela comunidade indígena deveria atingir os igarapés Timoteu (do lado do Projeto de Assentamento 
Amônia) e o igarapé Paxiúba (do lado da Reserva Extrativista do Alto Juruá): 

" ... Senhores autoridades de órgão governamentais e não governamentais queremos do 
lado da reserva extrativista do garapé paxiúba subindo o rio Amônia até o MontevidéQ.,. ·- --- - 
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de baixo, e do lado do Assentamento do incra e do garapé Timoteu subindo o rio 
Amônia até o garapé Artur... " (Proc. FUNAJJBSB nº 2708/00, fls. 876). 

Em outra "Exposição de Motivos", de 23.02.2002, assinada por 46 pessoas que 
naquele documento se auto-denominam "povo indígena da etnia Apolima Arara do alto Juruá", 
endereçada à "autoridades de órgãos governamentais e não governamentais", .eles reiteram pedidos 
feitos anteriormente para que se processe a regularização da área que ocupam, enquanto "terra 
indígena", sem detalhar suas dimensões: 

" ... queremos o mas rápido possível o senhor Walter Alves Coutinho Junior com o GT 
para completa o nosso trabalho ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 878) 

Entre 07 a 19.04.2002, todos os componentes do GT da Portaria nº 1054/PRES/2001 
estiveram juntos em trabalho de campo (Rio Branco/Cruzeiro do Sul) e, mais especificamente entre os 
dias 10 a 15.04.2002, entre os Arara do rio Amônia, realizando os-trabalhos de levantamento 
antropológico (a cargo do coordenador, Walter Alves Coutinho Junior) e os levantamentos 
complementares (ambiental, fundiário e cartorial - sob a responsabilidade dos demais membros), 
criando as condições para se identificar e delimitar a terr pra os mesmos. A ambientalista Elione 
Angelin Benjó permaneceu ainda por mais três dias. Durante o período de campo junto àqueles índios, 
exatamente na noite de 14.04.2002, o GT apresentou à eles "a proposta de delimitação para a Terra 
Indígena Arara do Rio Amônia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 331), nas duas margens do rio 
Amônia, aproveitando-se parcialmente de área do P .A. Amônea (margem esquerda) e da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá (margem direita), com 14.600 hectares de superfície aproximada e perímetro 
também aproximado de 56 km, tendo como limites básicos ao norte, o igarapé Áf Preta e ao sul a 
T.I. Kampa do rio Amônea (conforme está também demonstrado em mapa e delimitação, de 
20.08.2002, no Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 232). 

Ainda durante o curto período do trabalho de campo (de 10 a 15.04.2002), os 
componentes do GT encarregados de realizarem o levantamento das benfeitorias de ocupantes não 
índios da área delimitada como terra indígena, embora constatassem que na mesma haviam 52 
ocupantes não-índios (33 no P. A. Amônea e 19 na RESEX), só.conseguiram efetivamente realizar 9 
laudos de vistoria, sendo impedidos pelos demais ocupantes de realizar os· demais (Proc. FUNAJ/BSB 
nº 2708/00, fls. 440 e 571 a 649). 

· Como veremos, já naquele período de trabalho de campo ocorrido entre 1 O e 
15.04.2002, os índios já se manifestaram contrários a proposta de delimitação apresentada pelo GT na 
noite de 14.05.2002 (que tinha o igarapé Água Preta como limite norte). Isto se pode ver, por uma 
entrevista que a engenheira agrônoma Elione Angelin Benjor, responsável pelo levantamento 
ambiental da área em estudo, realizou com o. índio José Ângelo Forquilha Macedo Santa Rosa, durante 
aquele período de trabalho de campo, a qual está reproduzida resumidamente em seu Relatório 
Ambientai de 20.09.2002: · 

". .. o tamanho que vão tirá, né . .. depende daí da Funai (. .. ) é a área que nóis tomo' 
pensando de sê nossa é aquela que vem do Amônia, dali do ... do Timoteu pra cima, dos 
dois lados ... inté a área dos Ashaninka" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 552). 
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Em seu "Relatório de acompanhamento dos trabalhos da 10ª Assembléia Geral 
Ordinária da Associação dos Seringueiros e Agricultores da Reserva Extrativista do Alto Jnmá 
ASAREAJ'', de 26 a 28.04.2002, o auxiliar de sertanista da AER Rio Branco/FUNAI, Antonio Luiz 
Batista de Macedo, faz a seguinte referência com relação a pretensão territorial dos Arara do rio 
Amônia: 

"Os índios de descendências originárias dos povos indígenas Amoaka, Santa Rozina, 
Txãma, Kaxinawá, Arara e Asheninka/Amoaka, que na sua maioria, viviam antes nas 
terras hoje regularizadas para uso exclusivo do povo Asheninka do Rio Amônia, 
Atualmente, reivindicam seja criado uma terra indígena para eles próprios e no mesmo 
Rio Amônia, englobando parte do Projeto de Assentamento do INCRA/Prefeitura de 
Marechal Thaumaturgo ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 198). 

Em 10 a 11.05.2002, o líder dos Arara do rio Amônia, Francisco Siqueira Lima 
(Chiquinho), gravou uma longa entrevista para o antropólogo Terri V alie _de Aquino (Txai Terri), onde 
ele explicita novamente a pretensão territorial que pretendem que seja regularizada enquanto Terra 
Indígena, tendo os igarapés Timoteu e Paxiuba como limites norte, porque incluiria grande parentela 
Arara dentro do perímetro da Terra Indígena, configurando-se já aí, que não concordavam com-a 
delimitação da área que lhes fora apresentada informalmente pelo GT na noite de 14.05.2002, como 
vimos anteriormente: 

"Chiquinho: O limite que nós definimos foi do (igarapé) Paxiúba e do (igarapé) 
Timoteu prá cima. Do lado do Assentamento é do Timoteu (pra cima) e do outro lado 
(da Reserva Extrativista) é do Paxiuba (prá cima)(. . .) Aquelas outras casas que tem lá 
são dos nossos parentes, são meus primos, filhos do tio Albertino. Só eles são seis 
famílias ... O que a gente queria mesmo é do igarapé Timoteu pra cima (. .. ) Sim, a idéia 
que nós tinha era do Tmoteu e do Paxiúba para cima ... Porque nessa área que ficou de 
fora, entre o Timoteu e o Água Preta, só tem três famílias de branco e tem seis das 
nossas famílias, dos nossos parentes, tem seis famílias indígenas nessa área (...) O 
limite da nossa terra, conforme a gente falou na reunião do GT da FUNAI é do igarapé 
Timoteu pra cima, porque tem seis família nossa que ficou na parte debaixo, entre o 
Água Preta e o Timoteu (...) Essa era a nossa proposta. No caso podia tirar uma linha 
seca bem de frente da boca do Timoteu, que fica do outro lado, que ia sair no Paxiúba, 
bem na boca desse igarapezinho sem nome, afluente do Paxiúba. Subia esse 
igarapéztnho sem nome, afluente do Paxiuba, até a sua cabeceira. Daí tirava outra 

- linha seca até encostar no rio Arara "(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 202, 207, 
208 e 209). 

Em outra Carta, datada de 26.05.2002, assinada por 30 pessoas, que naquele 
docwnento se auto-denominam "povo indígena da etnia Apolima Arara", endereçada a diversas 
pessoas, órgãos públicos e ongs; eles fazem referência a sua luta pela regularização de um território, 
enquanto terra indígena, sem no entanto, discriminarem suas delimitações: 

"(. .. ) Senhores autoridades tamos com 4 anos lutando pela demarcação de uma área 
para vivermos ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 216). 

Em 27.12.2002, o líder dos Arara do rio Amônia, Francisco Siqueira Lima (Chiquinho), 
gravou uma nova longa entrevista para o antropólogo Terri Valle de Aquino (Txai Terri), e também 
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lhe entregou um mapa feito por ele, onde ele explicita a pretensão territorial que pretendem que seja 
regularizada enquanto Terra Indígena, discordando, formalmente, pela segunda vez da proposta de 
delimitação feita pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol à eles em 14.04.02, inclusive havendo 
referência crítica nominal ao coordenador do GT, pela delimitação que apresentou sem levar em 
consideração as reivindicações indígenas (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 232 e 331). Naquela 
entrevista, a liderança Arara, reitera a reivindicação de que seu território seja delimitado tendo os 
igarapés Timoteu e Paxiuba como limites norte e a T.I. Kampa do Amônea ao sul, porque, com esse 
novo desenho, estariam incluídos no perímetro assim delimitado, grande parentela Arara, que pela 
delimitação anterior ficaria de fora da mesma, solicitando ainda a volta do coordenador do GT à área, 
para reavaliar a delimitação que fizera: 

"Chiquinho: Sim Txai Terri, no caso aqui, a área que a gente tem reivindicado, que nós 
tamo reivindicando mesmo, do lado da Reserva Extrativista, é essa área aqui da boca 
do Paxiúba pra cima. Sobe o Paxiúba até o primeiro afluente dele que entra pela parte 
esquerda, subindo, do lado esquerdo, subindo. Aí pega 'esse afluente e sobe até as 
cabeceiras dele e, quando chega nas cabeceiras, tira uma linha seca direto até sair na 
boca do igarapé Taboca, na margem esquerda do rio Arara. Só corta mesmo o igarapé 
Teimoso, mas o Taboca fica todo dentro da área indígena. Da boca do Taboca, sobe 
pela margem esquerda do rio Arara até encontrar a terra dos Ashaninka (. . .) Aqui do 
lado esquerdo do rio Amônia, descendo, nós tamos reivindicando do igarapé Timoteu 
pra cima. Porque o que o Walter fez, foi do igarapé Água Preta pra cima. Mas da boca 
do Água Preta pra baixo ficou seis famílias Arara de fora dos limites da nossa terra. 
Quer dizer, nesse trecho do rio Amônia entre a boca do Água Preta e a boca do 
Timoteu ficaram seis familias nossas de fora dos limites de nossa terra. Acho que, 
fazendo assim, o trabalho do Walter não tá de acordo com o que estamos reivindicando 
para nossa terra (. . .) Olha, o que eu tenho que dizer pra ele, é que não tamos 
concordando com esse trabalho dele. Nós queremos os limites da nossa terra como ta 
aqui nesse mapa, que estou lhe entregando agora. Do lado do Assentamento, nós 
queremos que o igarapé Timoteu fique todo dentro da nossa terra (...) Então, essa linha 
seca aqui no nosso mapa (in Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 265, .281), ela foi 
tirada, agora a pouco pelo INCRA (...) Seria bom ele voltar para completar o trabalho . 
Completar o trabalho e como a gente não gostou da primeira proposta da nossa área, 
seria muito bom que ele viesse e fazer um novo trabalho pra que ficasse a coisa bem 
·clara pra nós, de acordo mesmo com o nosso pensamento, do jeito que a gente quer. É 
· isso que a gente pede a ele, que ele junto com a Funai, não sei, mas que tem que rever 
esse trabalho aí. Porque, com certeza, esse é o limite que a gente quer " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 243,246,248). 

2003 . i> 

Em 12.03.2003, foi expedida uma nova "Exposição de Motivos", assinada por 27 
pessoas que, naquele documento se auto-denominam "povo indígena Arara Apolima da Terra Indígena 
Arara do Alto Juruá", endereçada à diversas autoridades, onde reiteram o pedido de regularização de 
seu território, pedem a retirada de não-índios que ainda vivem dentro do mesmo, sem entrarem em 
detalhes sobre a delimitação da área que pretendem ver regularizada: 

" ... A nossa terra já foi identificada e delimitada (..) queremos o apoio dos senhores 
para que essas famílias que vivem . dentro da nossa área sejam indenizados e 
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reassentados o mais rápido possível em outro lugar ... " (Proc. FUNAI!BSB nº 2708/00, 
fls, 285 e 287). 

Em 08.05.2003, é expedida uma "Carta", assinada por 43 pessoas que, naquele 
documento se auto-denominam ''povo indígena Arara Apolima", na qual, eles contestam, pela terceira 
vez, a delimitação de sua área, pois haviam tomado conhecimento do mapa de delimitação da mesma 
com 16.900 hectares (tal mapa, é o mesmo que logo após a data acima referida, apesar da não 
concordância indígena, foi apresentado como a proposta de delimitação oficial do GT da Portaria nº 
1054/PRES/Ol no Relatório de Identificação e Delimitação da T.I. Arara do rio Amônia,de 
26.05.2003 - in Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 492). Tal contestação é assim resumida: 

"Recebemos no dia 08/05/03 o mapa da proposta da nossa área que foi identificada e 
delimitada do lado da Reserva Extrativista entre o rio Amônia e o rio Arara não tem 
problema pode fica como está no mapa agora do lado do assentamento que era do 
igarapé Água Preta pra cima não concordamos mas queremos agora do igarapé 
Timoteu pra cima que fica abaixo um pouco do igarapé Água Preta ... " (Proc. 
FUNAJJBSB nº 2708/00, fls, 311). 

Em 12.06.2003 (portanto, dias após o antropólogo Walter Alves Coutinho Junior ter 
apresentado à CGID/DAF, seu Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, de 26.05.2003), o antropólogo Terri Valle de Aquino, então, Coordenador da Coordenação 
Geral de Identificação e Delimitação - CGID/DAF, emitiu despacho manuscrito, endereçado à 
antropóloga Stella Ribeiro da Matta Machado ( então Coordenadora da Area Etnográfica XV - 
Acre/Sul do Amazonas), onde afirma com todas as letras que aquela Coordenação acatará 
integralmente a proposta de limites apresentada pelos Arara escrita no documento emitido por eles em 
08.05.2003 (ver acima): 

"Apás isso, minutar um oficio às lideranças Arara do rio Amônia, informando que essa 
proposta de limites de sua terra indígena será defendida com firmeza por nossa 
Coordenação. E, por fim, enviar cópia desse documento ao antropólogo Walter 
Coutinho Jr., informando-lhe que não aceitaremos nenhuma outra proposta de 
delimitação da mencionada terra indígena que não esteja de acordo com esta 
reivindicada pelas lideranças e representantes do povo Arara/Apolima" (Proc. 
FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 316) . 

'Em 07.07.2003, 03 pessoas que se auto-denominam pertencentes ao "povo indígena 
Apolima Arara", encaminharam uma "Carta" à várias autoridades, na qual solicitam - mais uma vez 
- a revisão da delimitação de sua área proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/O 1, reiterando a 
necessidade da inclusão da área do igarapé Timoteu na mesma: 

"Pedimos que a Funai reveja uma pequena área que ficou fora do lado do 
assentamento do Incra entre o Igarapé Timoteu e o Igarapé Á~a Preta (..) No que se 
refere ao lado da reserva extrativista, queremos que seja revista a identificação do 
Igarapé Paxiúba pra cima, até o limite da reserva dos Ashaninka ... " (Proc. 
FUNAJJBSB nº 2708/00, fls. 938). 

Em 10.07.2003, a União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas - UNI, o 
Conse1ho de Missão entre os Índios - COMIM e o Conselho Indigenista Missionário Amazônia 
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Ocidental - CIMI-AO, encaminharam conjuntamente uma "Carta" à DAF/FUNAI, na qual solicitam 
medidas urgentes para regularizar a Terra Indígena Arara do rio Amônia com a alteração da 
delimitação proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol em seu "Relatório ... " de 26.05.2003 
{incluindo na área indígena a bacia do igarapé Timoteu): 

"... os Apolima!Arara mostraram-se preocupados e insatisfeitos com o Relatório de 
Identificação da Terra feita pelo antropólogo Walter Coutinho, por ter excluído o 
igarapé Timoteu da área em identificação (...) a proposta deles é que a área tenha os 
seguintes limites: 'do igarapé Paxiúba extremando com o igarapé Arara até a extrema 
com os Ashaninka. Da foz do Timoteu, pela Linha seca do INCRA à beira do igarapé 
Aparição, extremando com o Peru e a área dos Ashaninka" (Proc, FUNAIIBSB nº 
2708/00 fls. 949). 

Em 11.07.2003, a cacique Francisco Siqueira de Lima Arara, em Brasília-DF, 
apresentou à Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI, um "croquis" desenhado por ele, onde 
demonstra e reitera a área que pretende ver regularizada enquanto a Terra Indígena 'Arara do Alto 
Juruá. Neste croquis está bem clara a pretensão de que a Terra Indígena tenha os igarapés Timoteu e 
Paxiúba, como o seu limite norte (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1240). 

Durante o período de campo que estive entre os Arara daquela Terra Indígena Arara do 
rio Amônia (de 13 a 21.12.2003), cumprindo o ~ue me fora determinado através da I.E. nº 
165/DAF/03; especificamente no dia 19.12.2003, oi líder Francisco Siqueira de Lima Arara, em 
entrevista gravada, assim se manifestou a respeito da proposta de delimitação de sua área feita pelo GT 
da Portaria nº 1054/PRES/O 1, bem como reiterou e justificou as pretensões territoriais que tinha: 

"Eu não concordo com a delimitação. que foi feita pelo Walter, primeiro porque ... 
içou ... oito família pela parte de baixo, pela parte do ... ficou ... do igarapé Água 
Preta até o Tmoteu. Então, por conta 'disso, são, são ... um primeiro ponto que nàis 
não concordá com a ... delimitação do Água Preta pra cima, porque fico quatro 
famíli... oito família pela parte de baixo, né ? . . . então, com essas oito família q ... 
ficando pela parte de baixo também, seria um problema pra nôis ... essas família ficar 
fora. E o, o outro motivo ... é a invasão; que vem acontecendo dent' do Timoteu né ? 
por .. Foi. Isso aí foi repassado pra ele, eu expliquei pra ele que náis queria do 
Timoteu pra cima ... mais o que ele falo que não fazia ... até o Timoteu, porque a 
autorização que ele vei pra fazê o trabalho ... foi do ... igarapé Água Preta pra cima ... 
( .. ) Então, com isso, a comunidade ... prá não perder o trabalho, né ? qu 'ele disse que 
a autorização dele era só praquilo .. ! e aceitemo ... Cabemo aceitano ... Mais, e, 
depois fomos vê ... nóis achemo que ia sê muito mais prejudicado ainda cum, com o 
Timoteu .. . é ... (. .. ) não deixá o Timoteu fora (. . .) Bem . .. o ideal pra nôis . .. (. .. ) do 
Timoteu pra cima ... aí sobe o Timoteu ... chega lá dentro ... o Timoteu fica pra dentro 
da área e a are cruza ... pega outro igarapé por nome de Gregório ... do lado do, do, 
do Paxi ... do, do Timoteu. E do outró lado, é do Paxiuba pra-cima ... " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1013/1014). 

Naquela mesma data (19.12.2003), os índios Arara da TJ. Arara do rio Amônea, em 
reunião onde eu estava presente, redigiram urna' "Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA 
REPÚBLICA, INCRA, POLÍCIA FEDERAL, IMAC", que é um documento consistente de anuência 
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à proposta de delimitação de sua área; onde entre vários assuntos tratam da delimitação feita pelo sr. 
Walter Coutinho e de como querem que isto seja resolvido: 

"j) A única ressalva que fazemos ao Relatório de Identificação de nossa área, escrito 
pelo antropólogo Walter Coutinho, é aquela referente à extensão e superficie da 
mesma. No Relatório está definido que o limite norte de nossa terra seria uma linha 
seca que sai do marco de fronteira 46 até a cabeceira do igarapé Água Preta, por este 
até sua foz no rio Amônea. No lado da Resex a linha norte sairia defronte do Água 
Preta até o igarapé Paxiuba no seu médio curso. Tal delimitação daria à nossa área a 
superficie de 16.900 hectares e perímetro de 64 km. Nós não aceitamos essa 
delimitação, porque não atende ao que é nosso território. Desde o início de 2002 

_ temos encaminhado documentos à FUNAI informando que a nossa área deverá ir até 
o igarapé Timoteu (na margem esquerda do Amônia) e até a foz do igarapé Paxiuba 
(110 margem direita). Nós não aceitamos outros limites _que não sejam estes (. . .) O 
Relatório está muito bem feito e tem tanta informação sobre nós, que nós mesmos 
desconhecíamos. Só queremos que seja modificada a delimitação, como já citamos 
anteriormente . . . " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1023, 1025). 

Portanto, compreendemos assim: Tão logo aqueles Arara do rio Amônea iniciaram, em 
1999, o esforço conjunto pela regularização de um território comum à todos; como até então eles não 
tinham tido nem o apoio ou assistência da FUNAI ou de quem quer que seja; suas demandas e até a 
própria auto-denominação são confusas e imprecisas, caracterizando aquele momento em que seu 
mundo indígena reduzia-se às parentelas etnicamente diferenciadas e organizadas para dentro de si, 
sem se compreendérem corno um todo e porque, ainda não tinham a segurança necessária sobre o 
processo político que estavam iniciando de forma conjunta. A partir de 2002, quando a organização 
interna deles já estava consolidada; quando seus apelos iniciais já haviam encontrado eco em vários 
setores oficiais e não-oficiais (CJ]\.,fi, AER Rio Branco/FUNAI, DAF/FUNAI, UNI-AC, FUNASA 
AC), suas demandas tomam-se então mais consistentes e configuram um consenso maior de toda a 
comunidade. Por isso, da imprecisão inicial às reiteradas demandas pela delimitação da área até os 
igarapés Timoteu e Paxiúba, a partir de janeiro de 2002, nota-se urna afirmação do sentimento 
conjunto e da atitude política solidária de todo o grupo e da compreensão de todos do que significava 
tudo aquilo; até se chegar ao ápice desse sentimento de solidariedade conjunta, que foram as 
contruções das duas aldeias Novo Destino (naa colocação Assembléia e na localidade Quieto) e a 
aceitação da denominação também conjunta de "Arara" para parentelas de origens étnicas tão 
variadas. Portanto, é perfeitamente compreensível o fato deles terem demorado a compreenderem a 
total extensão de seu território, pelas próprias dificuldades em compreender os mecanismos externos à 
eles, aos quais não estavam habituados. 
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04) O QUE OS ARARA DO RIO AMÔNIA PRETENDEM FAZER COM A 
TERRA INDÍGENA QUE ESTÃO REIVINDICANDO 

Habituados a conviverem em ajuntamentos de famílias extensas, onde a solidariedade 
étnica se expressava apenas nas mesmas, sem se expandir para os demais ajuntamentos indígenas do 
alto rio Amônia e a desenvolverem processos econômicos e sociais estruturados sobre tais formas de 
ocupação; assentados como "parceleíros" de um projeto de assentamento do INCRA ou como 
moradores comuns de uma reserva extrativista; a possibilidade de conviverem conjuntamente em uma 
terra indígena, onde as formas de ocupação, uso e de relações são absolutamente diferentes; é uma 
novidade extraordinária para todos e, obviamente, desperta dúvidas e apreensões, principalmente dos 
seus vizinhos não-índios, que não acreditam que eles tenham capacidade e a estrutura necessária para 
viverem esta nova situação. 

Os próprios Arara do rio Amônia, em diversos documentos expedidos por eles, 
respondem à tais expectativas, confirmando o seu projeto conjunto de reorganização social e cultural e 
a mudança de perspectiva de utilização da área tradicionalmente indígena que ocupam e querem ver 
regularizada enquanto Terra Indígena: 

2001 
Em uma "Exposição de Motivos", de 11.11.2001, endereçada à diversas autoridades, 

escrita num português sem acentos, sem vírgulas e com ausência de pontos fmais (provavelmente pela 
sra. Antônia Aucelina Mourão dos Santos, a professora da atual aldeia Novo Destino e esposa do 
cacique Francisco Siqueira de Lima Arara), assinada por grande parte da população que naquele 
documento se auto-denominou "povo indígena dezaldeado da etnia Apolima Arara do Alto Juruá", há 
um pedido de providências à diversas autoridades, para que a área de terras onde vivem seja 
identificada e delimitada enquanto terra indígena. No mesmo documento estão registradas, de maneira 
formal, as justificativas que aqueles índios fazem para o uso futuro daquele território, enquanto terra 
indígena, que resumidamente seriam os seguintes: a) será um local onde poderão se juntar todos os 
membros daquele grupo espalhados por várias localidades do rios Amônia e Juruá, por outras terras 
indígenas e até por centros urbanos ( ou seja, local indispensável à reorganização social deles, portanto, 
um local necessário à reprodução física e social deles, conforme apregoa o § 1 ° do art. 231 da 
Constituição Federal ); b) será um local para se preservar o meio ambiente dando fim a extensa 
degradação ambiental que vem ocorrendo na região (portanto, um local necessário à preservação de 
recursos ambientais necessários a seu bem estar, como também apregoa o § 1 ° do art. 231 da 
Constituição Federal); e) será um local para recuperação da cultura tradicional (portanto, necessário a 
reprodução cultural deles, tal como também apregoa o § 1 ° do art. 231 da Constituição Federal); d) 
para por fim ao trânsito de drogas do Peru para o Brasil, passando por dentro da terra indígena: 

"E mais uma vez que se reunimos para pedir apoio e ajuda para a identificação e 
delimitação de nossa terra para podermos juntar nosso povo e preserva o que é nosso 
par nosso futuro filhos e netos ... vendo nossa mata sendo destruída ... Do lado do 
assentamento do Incra queremos a demarcação da nossa terra para podermos 
vivermos a nossa cultura . .. queremos forma nossa aldeia falamos a nossa língua 
materna, trabalhamos em artesanato, temos pajé e nossa parteira ainda curamos com 
nossa medicina tradicional, queremos um futuro melhor para o nosso povo (. . .) 
Queremos a identificação e delimitação de nossa terra para junta o nosso povo e 
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preserva o que é nosso (. .. ) Nessa área nós não queremos que seje tirado mas uma 
vara, jamais tira madeira para vender queremos que sejam tomada as providências de 
tudo isso que vem acontecendo nessas áreas do assentamento do Incra e da reserva 
extrativista do rio Amônia (. . .) queremos para fazer a identificação da nossa terra, o 
antropólogo Valter Alves Coutinho Junior, juntamente com uma equipe de trabalho, o 
mais rápido possive para nós poder preserva o que é nosso para que possamos impedir 
a entrada desses estrangeiro peruano e também brasileiros ligado ao tráfico de drogas 
... " (Proc. FUNA.1/BSB nº 2708/00, fls. 089, 090, 092 e 093). 

2002 
Em outra "Exposição de Motivos", de 20.01.2002, assinada por 67 pessoas adultas que 

naquele documento se auto-denominam como pertencentes ao "povo indígena dezaldeado da etnia 
Apolima Arara do alto Juruá", endereçada a diversas autoridades, eles justificam a pretensão de ver 
regularizada a terra indígena para eles sob vários argumentos: a) é uma terra tradicionalmente ocupada 
por eles; b) é uma área que vem sendo ambientalmente impactada por não-índios e isto precisa ser 

)( paralizado; e) é uma área imprescindível à manutenção da sua alteridade étnica e cultural; como bem 
define o § 1 º do art. 231 da Constituição Federal: 

" .. . hoje, nessa área que nós estamos situados foi formado reserva extrativista e 
Assentamento do Incra mas antes de ser criada todas essas áreas nós já morava aqui e 
continuamos nos nossos lugares (...) já temos feitos algumas denúncias que vem 
ocorrendo nessas áreas sobre tiração de madeira cerrada em pranchão tábuas nessas 
áreas que ta sendo reivindicada por nós (...) dentro do igarapé Timoteu (. . .) esses 
invasores eles tanto tiram madeira como caçam com cachorro para vender carne na 
sedia do município e o couro do porquinho eles vendem para o Peru ... " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 890, 891) 

Em outra "Exposição de Motivos", de 16.02.2002, assinada por 02 representantes do 
"povo indígena dezaldeado da etnia Apolima Arara", endereçada à diversas autoridades; na qual eles 
reivindicam a "identificação e delimitação da terra indígena Arara do Alto Juruá", eles explicitam as 
razões para que tal regularização fundiária ocorra: .. 

" ... para preserva o que é nosso para os nossos futuros filhos e netos para que tenhamos 
uma vida. mais digna e respeitada vivendo nossa cultura Jazendo o reflorestamento da 
nossa terra, mas para isso queremos que seja retirados todos os brancos da nossa terra 
· que tanto fizeram o mal para nós e continuam fazendo (. .. ) tanto com tráfico de drogas, 
serragem de madeira, caçada com cachorro para vender carne e o couro de caetetu 
são vendido para o Peru (. .. ) nessas áreas nós mio queremos que seja mais feito 
nenhum tipo de desmatação ... "(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 873,874 e 876). 

'i> 

Entre 10 e 15.04.2002, os componentes do GT da Portaria nº 1054/PRES/01 estiveram 
realizando o trabalho de campo junto aos Arara do rio Amônea. Em uma das entrevistas feitas naquele 
período pela engenheira agrônoma Elione Angelin Benjó, com José Ângelo Forquilha Macedo (índio, 
de origem Santa Rosa, nº 83 na relação de índios ocupantes do perímetro delimitado da T.I. Arara do 
rio Amônia,residente à casa XIV, localizada na colocação Tetéu, na Reserva Extrativista do Alto 
Juruá), ele expressa as justificativas para a delimitação da terra indígena, para que na mesma possam 
desenvolver atividades culturais; para que o meio ambiente daquela área, tão devastado pelo 
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assentamento do Incra, possa vir a ser recomposto e preservado; para que seja um local onde possam 
se se reunir e se perpetuarem enquanto sociedade indígena; para evitar invasões de seu território; 
absolutamente de acordo com o que preceitura o § 1 º do art.231 da Constituição Federal: 

" ... sim, nós queremos construir a nossa aldeia, pra náis vê se consegue uma vida 
melhor ... porque nôis já fumo muito humilhado, né ... e hoje, tamo querendo isso . 
sim, na aldeia náis vamo reuni todo mundo e a coisa vai ficá mais melhor pra nôis . 
náis vai ter mais força ... construir uma escola ... pro nosso filho aprenderem ... e pra 
nóis mermo, nóis ainda somo novo ainda ... tamo também querendo aprender ... nós 
vamo ponta da área onde for demarcado ... nàis vamo fazê a aldeia e cuidá da área 
... pros branco num faze esse, esse ... explorá do jeito que veve fazendo caça pra 
vendê, serrá pra vendê, canoa pra vendê ... e tudo isso nóis num queremo ... nóis 
queremo preservá ... do jeito que a gente vê que a beira do rio ta muito desmaiada ... de 
capineira ... nôis queremo preservá ... pra náis te o que comê, náis e nossos filhos ... 
porque é assim , nôis vamo ficando velho e vamo morrendo, mas tem nossos filhos e os 
neto que tão crescendo, e aumentando, né ... é por isso que náis queremo fazer isso ... 
do jeito que náis tamo vendo que vai ... não vai dá pra gente vivê ... " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 551 e 552). 

Ainda na mesma entrevista prestada à engenheira Eliane Angelin Benjó, José Ângelo de 
Avelino Macedo Santa Rosa, expressa também que eles, enquanto índios, não conseguiram se 
ambientar e se solidificar enquanto criadores de gado (um dos objetivos do Projeto de Assentamento 
implementado pelo lNCRA), o que configura por si, um demonstrativo de traço cultural próprio; pois, 
o uso que faziam tradicionalmente da natureza regional, diz muito mais respeito à suas condições 
étnicas tradicionais: 

" ... pois é, o Projeto de Assentamento num serve pra náis, porque nôis somo índio e 
nôis queremo preservá a.floresta, né ... pra aumentar sobre a caça, o peixe ... porque . 
isso aí ... nós ... a criação de gado , já num é cum náis ... porque cum nóis é cum . 
sobre a criação da mata e do rio ... porque é isso que nôis queremo é formar essa 
aldeia pra juntar todos índio .. . que tem aqui espraiado no meio da área . . . nóis 
queremo juntá todo mundo aí na ponta da área ... pra nâis preservá ... pra quando a 
gente quisé mariscá aqui pra cima ... caçá ... pega o peixe, mata caça ... e leva pra 
nossa aldeia, pra cume lá junto com os parente "(Proc. 2708/00, fls. 555). 

'Em 10 a 11.05.2002, o líder dos Arara do rio Amônia, Francisco Siqueira Lima 
(Chiquinho), deu uma longa entrevista ao antropólogo Terri Valle de Aquino (Txai Terri), onde ele 
explicita a pretensão territorial que pretendem que seja regularizada enquanto Terra Indígena, e faz a 
justificativa de tal pretensão, como condição à revitalização (e reprodução) cultural de seu grupo, local 
de moradia de várias famílias indígenas e ainda para garantir a sustentabilidade ambiental e legal do 
território contra ilicitos de várias naturezas, conforme lhes garante o § 1 º do art. 231 da Constituição 
Federal: 

"Chiquinho: (. .. ) mas aconversa é essa, que a nossa luta vai continuar até que seja 
realizado o nosso sonho, que chegue a nossa terra pra nós viver a nossa cultura. 
Porque, hoje, a maioria da nossa cultura já foi perdida, né ? (. .. ) O limite da nossa 
terra, conforme a gente falou na reunião do GT da FUNAJ, é do igarapé Timoteu pra 
cima, porqu tem essas seis família noss~ que ficou na parte debaixo entre o Água Preta 
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e o Timoteu. Esse igarapé Timo teu ta muito invadido (...) A gente quer do Timo teu prá 
cima por causa dessa invasão toda que ta acontecendo por lá, tiração de madeira, 
caçada com cachorro pra vender carne na Vila Thaumaturgo e esse tráfico de droga, 
essa coisa toda ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 204, 208 e 209) . 

Em outra Carta, datada de 26.05.2002, 30 pessoas, que naquele documento se auto 
denominam "povo indígena da etnia Apolima Arara", endereçada a diversas pessoas, órgãos públicos e 
ongs; pedem apoio a sua luta pela regularização de um território para eles, enquanto terra indígena, 
justificando a necessidade do mesmo por motivação cultural e para a sua preservação ambiental, 
conforme lhes assegura o § 1 ° do art. 231 da Constituição Federal: 

"(. .. ) Senhores autoridades tamos com 4 anos lutando pela demarcação de uma área 
para vivermos a nossa cultura e tradição preservando para os nossos futuros filhos e 
netos. Faz muito tempo que denociamos para a polícia federal de Cruzeiro do Sul e de 
Rio Branco e também para o Ibama sobre a tiração de madeiras em tábuas, pranchão 
e peças dentro dessa área nossa; tanto do lado da reserva extrativista como do 
assentamento do Incra. Denociamos também de pessoas que vivem somente de caçada 
com cachorro para vender carne aqui no Brasil na sedia do município como também o 
couro de porquinho catitu são vendidos para (...) Senhores autoridades nós não 
queremos que os brancos serrem madeiras dentro da nossa terra nós queremos 
preservação dentro da nossa terra nós não queremos que seja derrubada mas uma 
árvore de copaiba " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 216 e 219). 

Em 2·1.12.2002, o líder dos Arara do rio Amônia, Francisco Siqueira Lima (Chiquinho), 
deu outra longa entrevista ao antropólogo Terri Valle de Aquino (Txai Terri), onde ele reitera a 
pretensão territorial que pretendem que seja regularizada enquanto Terra Indígena, e faz a justificativa 
de tal pretensão, como condição à revitalização (e reprodução) cultura] de seu grupo, porque é local de 
moradia de várias famílias indígenas, porque toda sua extensão é imprescindível à preservação 
ambiental que eles elegeram como meta, porque será um território que impedirá a circulação de 
narcotraficantes, porque é um território onde aqueles índios exercem guarnição fronteiriça: 

"Nessa área do Timoteu (que eles reividicam como o norte-da área), o INCRA loteou 24 
lotes e só duas famílias (de brancos) tavam morando lá. -Uma já saiu. Tem só uma. A 
maior parte desses lotes ta sendo usado só pra tirar madeira, caçar, caçar com 
cachorro pra vender carne de caça, onde tem até acampamento dos traficantes que vem 
·do Peru (...) Aonde aqui dentro do Timoteu, hoje, tá toda a tiração de madeira, ta 
acontecendo caçadas com cachorros para comercializar a carne, né ? Então, ta 
acontecendo uma verdadeira invasão aqui pelo igarapé Timoteu. Os brancos, eles 
entram aqui por trás e vão caçar lá para cima, invadindo a nossa área. Então, essa é a 
nossa preocupação desse igarapé Timoteu ficar fora da nossa área (..) porque assim o 
Timoteu fica todo dentro da nossa terra. Assim, vai ser mais difícil a invasão da nossa 
terra (. . .) Hoje ainda ta existindo narcotráfico porque nossa terra ainda não ta 
demarcada e os brancos ainda tão dentro, a gente não pode Jazer nada (. . .) Eu moro 
aqui do lado de cima do igarapé Água Preta, do lado de cima onde tem um lago. Nós 
entra aqui, pra caçar pra cá, pro rumo do Timoteu aqui, e não anda mais, porque o 
pessoal entra aqui por trás, pelo Timoteu, e traz tudo. Lá eles tem acampamento e nós 
vamos por aqui e topa os caminhos deles, dos brasileiros, que vão caçar aqui por trás 
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com cachorro. E lá eles tem acampamento e eles matam os bichos só pra vender 
mesmo, de profissão mesmo (. .. ) Daqui desse acampamento que eles tem, aqui nos 
cabeceiras do Timoteu, daqui eles trazem a carne de caça, eles trazem as drogas e eles 
tiram madeira serrada também. Vende tudo na Vila Thaumaturgo (. . .) Os guardas de 

~frontei:__a__~,_.hgj(!,_S{ffJ.. (!§YC!l!]É.PÇi'!,~~ f!!cJJg~l}.f!§c. ... Hoje, o que eu vejo é isso-:Õsgillir'darde-" .,., 
" fronteiras, hoje, são as populações indígenas, que tão aí guarnecendo as fronteiras, 

denunciando as invasões dentro da área deles, sobre narcotráfico, tiração de madeira, 
que eles é que tão denunciando I. . .) Eles (traficantes de droga) vem porque a nossa área 
ainda não é demarcada. Mas no próprio instante que eles ver que essa nossa área é 
demarcada, eles não vão passar mais pra baixo e ninguém não vão passar mais pra 
cima. Ninguém assim, gente que não tem nada a ver. Só vai passar os Ashaninka 

Xporque a terra deles é lá pra cima. É o caminho deles" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 244, 247, 248, 251, 252, 255 e 256). 

2003 
Em outra "Exposição de Motivos" de 12.03.2003, escrita em um português tosco, 

endereçada a diversas autoridades, 27 pessoas que naquele documento se auto-denominam "povo 
indígena Arara Apolima" além de requererem apoio para a regularização de seu território, alinhavam 
algumas justificativas para que isto venha a ocorrer: a) aquele é um território de ocupação tradicional e 
permanente deles; b) é um território que está sendo degradado por não-índios e é necessário regularizá 
lo para que a degradação cesse, e com isso, venha a se tomar um ambiente onde possam desenvolver 
suas atividades produtivas e culturais; e) é um território onde irão se perpetuar enquanto povo indígena 
diferenciado; d) é um território onde poderão se reorganizar culturalmente; configurando-se assim, as 
quatro condições conjuntas, impostas pelo § 1° do art. 231 da Constituição Federal, como condições 
indispensáveis à demonstração da tradicionalidade daquela área enquanto terra indígena, como se 
segue: 

" ... por qual são os motivos vivemos aqui no rio Amônia à mais de 100 cem anos os 
nossos pais e avós já foram plantados aqui E nós permanecemos nos mesmos lugar até 
hoje. A nossa terra já foi identificada e delimitada, depois que o GT fez o trabalho de 
identificação e delimitação e o levantamento fundiário com os branco que moram 
dentro da nossa terra eles tão acabando tudo falando que não vão fica mais aqui então 
vão acaba com tudo cerrando madeira com motor cerra tábuas e peças fazendo barcos 
para vender cerrando madeiras (. . .) queremos o apoio dos senhores para que essas 
famílias que vivem dentro da nossa área sejam idenizados e reassentados o mais rápido 
possível em outro lugar. Só assim vamos poder preserva a nossa terra, para futuros 
filhos e netos como também preserva a nossa cultura ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 285 e 287). 

Em 08.05.2003, foi expedida uma "Carta", assinada por 43 pessoas que, naquele 
documento se auto-denominam ''povo indígena Arara Apolima", na qual, eles contestam, pela terceira 
vez, a delimitação de sua área realizada pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/01, pois haviam tomado 
conhecimento do mapa de delimitação da mesma com 16.900 hectares. Neste novo documento, eles, 
mais uma vez, apresentam as razões porque querem que sua área tenha seu limite .norte no igarapé 
Timoteu, principalmente, por razões ambientais e contra invasões de não-índio; o que lhes garantiria 
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um território ambientalmente preservando onde poderiam desenvolver suas atividades produtivas, o 
que não acontecerá se aquela área não fizer parte de seu território: 

"O que nos tá deixando preocupado do igarapé Timoteuficar fora é porque os brancos 
que moravam lá dentro do Timoteu continua entrando no igarapé aonde eram seus 
lotes para caça com cachorro serrando madeira para vender como também caçando 
para vender carne de animais silvestre a nossa maior preocupação é o igarapé Timoteu 
ficar fora da nossa terra e os branco ficar entrando pela boca e envadindo por trás da 
nossa aldeia (..) Por esses motivos é que não queremos que o igarapé Timoteu fique 
fora da nossa terra ... " (Proc. FUNAJJBSB nº 2708/00, fls. 311 e 312). 

Em 07.07.2003, 03 pessoas que se auto-denominam pertencentes ao "povo indígena 
Apolima Arará", encaminharam uma "Carta" à várias autoridades, na qual solicitam - mais urna vez 
- a revisão da delimitação de sua área, originalmente proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol, 
e, os motivos de tal revisão seriam os seguintes: a) tradicionalidade de ocupação (a presença nà área 
reivindicada de 09 famílias indígenas); b) para garantirem a preservação ambiental daquela área 
(contra invasões diversas e desmatamento ) ; e) por motivos culturais (a existência na mesma de 
plantas necessários a uso medicinal e ritual): 

"Dentro dessa área ficam 09 famílias indígenas, assim como antigas aldeias e cipós 
espirituais de cura de nosso povo. Este igarapé ficando fora de nossa terra significa um 
grande risco para o nosso povo, ele dá acesso a traficantes e caçadores (. . .) queremos 
que seja corrigido o mais rápido possível, pois está acontecendo muito desmatamento e 
caçada com cachorro ... " (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls, 938). 

Em 10.07.2003, a União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas - UNI, o 
Conselho de Missão entre os Índios - COMIM e o Conselho Indigenista Missionário Amazônia 
Ocidental - CIMI-AO, encaminharam uma "Carta" à DAF/FUNAI, na qual solicitam medidas 
urgentes para regularizar a Terra Indígena Arara do rio Amônia com a alteração da delimitação 
proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol em seu "Relatório ... " de 26.05.2003 (incluindo na área 
indígena a bacia do igarapé Timoteu), sob vários argumentos culturais, ambientais, de sobrevivência 
alimentar e de ocupação tradicional: 

"A área do Timoteu é tida como tradicional dos Apolima/Arara e necessária para sua 
sobrevivência ftsica e cultural. É nessa região que tiram os cipós para fazerem suas 
cestarias e o cipó ayuasca, para o mariri. Aliás, este só tem na beira do Timoteu. 
Também é a área mais farta de peixe e caça. Além disso, muitos Apolima/Arara, 
quando saíram da Terra dos Ashaninkahá cerca de 20 anos atrás, retomaram para a 
Foz do Timoteu, onde moravam antigamente (. .. ) Essas famílias dizem que não sairão 
do Timoteu, mesmo que essa área não seja incluída como Terra Indígena. Ademais, 
sem a inclusão do igarapé Timoteu a fiscalização e vigilância da área toma-se muito 
mais difícil. Segundo os Apolima/Arara este igarapé é uma ds rotas do tráfico 
internacional de drogas, o que causa medo e apreensão de tõda a comunidade. Além 
disso, madeireiros adentram pelo igarapé para exploração ilegal de madeira e 
caçadores de Marechal Thaumaturgo, caçam com cachorros para venderem carne na 
cidade, prejudicando o sistema de alimentação desse povo. Por todas essas razões é 
que os Apolima/Arara exigem a inclusão dessa região do Igarapé Timoteu na proposta 
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de delimitação da área ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 949, 950). 

Cumprindo o que me foi determinado pela I.E. nº 165/DAF/03, estive na Terra Indígena 
Arara do rio Amônia entre os dias 13 a 21.12.2003, examinando com os índios dali a melhor maneira 
de atender suas reivindicações territoriais e encontrar justificativas que pudessem levar a alteração da 
proposta de delimitação originalmente feita pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, em seu 
"Relatório ... " de 26.05.2003 . Durante aquele período de campo, especificamente em 15.12.2003, na 
aldeia Novo Destino, erigida no Lote 36 do Projeto de Assentamento, o cacique Francisco Siqueira de 
Lima Arara, me concedeu uma entrevista, no qual, entre vários assuntos tratados, ele expôs os motivos 
que o levaram ( e à comunídadade por ele liderada) a reivindicarem com tanta insistência a 
regularização da Terra Indígena Arara do rio Amônia, motivos ambientais (recuperação ambiental) e 
culturais (a terra enquanto base de reorganização étnica), : 

"Olha ... o nosso maior desejo, no momento ... é ver essa terra demarcada. E depois 
que essa terra seja demarcada, uma boa organização ... pro nosso povo se organizar e 
depois do povo organizado, a gente lutar pelo reflorestamento dessa terra (. . .) Até 
porque já é uma área que foi tirada muita madeira e se continuar assim ... os nossos 
filhos, o que é que eles vão ... encontrar ? (. . .) Então que ... o nosso pensamento agora, 
é ... acabar com isso. Por nôis mesmo, que já faiz tempo que nôs vem denunciando a 
tiração de madeira aqui dentro .. A, do desma ... desmatamento pela parte do 
Assentamento também ... Por nôis, isso já tinha acabado há muito tempo ... " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 999, l 000). 

Ainda durante aquele período em que estive em trabalho de campo na Terra Indígena 
Arara do rio Amônia; em 19.12.03, em outra entrevista prestada à mim, o cacique Francisco Siqueira 
de Lima Arara, reiterou os motivos pelos quais reivindicam com tanta insistência a regularização de 
uma terra indígena para eles, por motivos ambientais (a recuperação ambiental) e cultural (a 
organização do povo): 

" ... o nosso... primeiro objetivo nosso, nessa luta, é a demarcação da terra. Segundo a 
nossa organização ... é ... como a gente vai trabalhar, como a gente vai viver e terceiro, 
depois da, de todas essas qu'eu tou falando, dos outros dois passado, é a o 
reflorestamento dessa área que ta desmaiada, porque ... uma coisa que nôis tem se 
preocupado muito ... é essa desmatação, a extração de madeira ... Então, é o primeiro i·, 

plano nosso, dentro dessa terra, é fazer o reflorestamento ... " (Proc. 2708/00, fls. 
· 1016). 

Naquela mesma data (19.12.2003), na aldeia Novo Destino, erigida no Lote 36 do PA 
Amônia, 32 índios presentes a uma reunião (na qual eu também estava presente), redigiram e 
assinaram uma "Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, INCRA, POLíCIA 
FEDERAL, IMAC", onde entre vários assuntos tratados, discriminam as razões culturais, ambientais 
e políticas, que os estão impulsionando à requererem com tanta insistência e determinação a 
regularização de sua terra indígena, com o limite norte da mesma nos igarapés Timoteu e Paxiúba: ·) 

"g) Mas, decidimos mudar, nos reorganizar e assumir nossa condição de povo 
indigena. A partir de 1999, decidimos deixar de ser apenas algumas famílias 
indígenas assentadas no P. A. Amônea e na Resex do Alto Juruá; para voltarmos a s~r 
o que sempre fomos: um povo ! Para voltarmos a ser um povo, temos de recompor 
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nossa história; temos que reaprender a ter um projeto cultural; temos que 
comunitariamente reavivar nossas tradições, nossa língua e nossas formas próprias de 
pensar, conhecer e fazer. Para que isto ocorra, e este é um direito nosso, do qual já 
temos consciência; é imprescindível que tenhamos um território, também comum; com 
uma extensão razoável, dotado de condições ambientais adequadas; no qual possamos 
reavivar nossa história, nos manter de forma digna e nos reproduzir enquanto índios 
Arara, nesta e nas gerações futuras. Este nosso projeto de nos reviver enquanto 
sociedade indígena (. . .) ainda está no tempo de acontecer, pois é fruto de nossa 
maturação política e organizacional (. .. ) Desde o início de 2002 temos encaminhado 
documentos à FUNAI informando que nossa área deverá ir até o igarapé Timoteu (na 
margem esquerda do rio Amônea) e até a foz do igarapé Paxiúba (na margem direita). 
Nós não aceitamos outros limites que não sejam estes. Porque queremos assim ? 
Porque os atuais lotes de nossos parentes Antonilda, Getúlio, Berna/do, Reinaldo, 
Arnaldo, Nego, Preto; na delimitação feita pelo Walter, fitariam fora de nossa área e 
queremos que fiquem dentro da mesma. - Porque é na bacia do Timoteu que 
coletamos o cipó da ayuaska para nossos rituais. =Porque, é através do Timoteu que 
muitos brancos de Thaumaturgo penetram nosso território pra cortar madeira 
ilegalmente, alegando - que ali é "terra sem dono'. Queremos fechar aquele igarapé 
para tal tipo de exploração ilegal. Muitos brancos também usam aquele igarapé para 
caçadas com cachorro para vender a carne em Thaumaturgo. Queremos controlar 
todo o igarapé para acabarmos com esta prática ilegal. Também, o Timoteua vem 
sendo usado como rota do narcotráfico, a partir do Peru - Tem até uma grande 
estrada feita por esse pessoal que corta o Timoteu. Queremos acabar com isto 
também. Então, se tivermos o domínio do Timoteua, iremos preservar toda a sua 
extensão e acabar com todas as irregularidades que vem acontecendo ali. - No lado 
da Resex queremos que o limite norte seja a foz do Paxiúba, até chegar no Arara, 
porque queremos preservar integralmente aquela parte de nossa área. Toda a nossa 
área que ficar na margem direita do Amônea, nós reservaremos para preservação ... " 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1021, 1023 e 1024). 

2004 
_O CNPT/IBAMA-AC, através de Oficio endereçado à AER Rio Branco/FUNAI, de 

17.11.2004, confrontado com a determinação dos Arara em construírem um novo aldeamento na 
localidade Quieto, na Reserva Extrativista do Alto Juruá (dentro da área aqui delimitada enquanto 
terra indígena), reconhece que aqueles índios estão desenvolvendo um esforço de proteção ambiental 
no território que querem que seja regularizado para seu uso exclusivo: 

"(. .. ) Considerando que, o povo em questão, propõe evitar a pesca e a caça predatória, 
extração ilegal de madeira e arinvasõo da área por estranhos (. .. ) " (Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00, fls. 1229). 

Então, os propnos Arara do rio Amônia demonstram que querem de volta o seu 
território, porque ele é de posse tradicional e permanente deles, porque nele pretendem se reorganizar 
étnica, social e culturalmente; porque é uma área indispensável à suas sobrevivências fisica e cultural e 
porque é um território que deve ser renovado ambientalmente, porque, necessitam do mesmo 
ambientalmente preservado para os dias atuais e o futuro. Suas justificativas acima expostas sobre o 
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uso que pretendem fazer de seu território regularizado, coadunam-se com o significado de o que é um 
território tradicionalmente indígena, tal como isto é definido pela Constituição Federal. 



r> 

,,..,.., 

- --. - - - - ,,...__ 

- 
r- - - - 
r: - 
(""', 

>~"0 /". la·,:,:·· 
'<..:,· 

,,,._ - - r: - - - - .,-- 
r» 

.,-- 
r- 

,,-.. ·:~(;~ ~ ... :j 
r: 

r-- 

r-- 

r- 

r- 
r- - 
r- 
1--- 

~ 
h 
h 
h 
h 
1.-. 
~ 
h 
< ,....._ 

FUI 
1 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

05) A VIAGEM À TERRA INDIGENA ARARA DO RIO AMÔNIA, EM 
CUMPRIMENTO À INSTRUÇÃO EXECUTIVA Nº 165/DAF DE 04.12.2003 

Os itens 02), 03) e 04) demonstram então que, apesar da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia estar devidamente identificada pe]o GT da Portaria nº 1054/PRES0/01, a delimitação da 
mesma, proposta pelo "Relatório de Identificação ... " de 26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter 
Alves Coutinho Júnior, não foi aceita pelos índios dali e, as reivindicações dos índios ao serem 
acatadas no âmbito da Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAI. em Brasília, justificou a 
necessidade de que se procedesse uma nova delimitação daquela Terra Indígena, haja vista que o 
antropólogo Walter Alves Coutinho Junior se recusou a fazê-lo. Foi com tal finalidade que fui 
designado pela Instrução Executiva nº 165/DAF de 04.12.2003, para me deslocar até aquela Terra 
Indígena e encontrar as justificativas para alterar a delimitação já proposta e, as havendo, refazer tal 
delimitação. 

Em 08.12.03, segunda-feira, às 22.30 hs, em Brasília-DF, embarquei no vôo 2240 da 
V ARJG, para Rio Branco-AC. Cheguei em Rio Branco-AC às 22.40 hs (local). No aeroporto me 
aguardava o servidor Francisco Lopes dos Santos, da AER Rio Branco. 

Em 09.12.03, terça-feira, pela manhã me dirigi à sede da AER Rio Branco, me 
apresentando ao Administrador Regional Substituto, Julio Barbosa e aos demais servidores, iniciando 
os preparativos administrativos para dar continuidade à minha viagem ao vale do alto Juruá. À tarde 
daquele mesmo dia, ainda na sede da AER. me encontrei com a bióloga Margarete Barbosa Diógenes, 
que viajaria comigo. 

Em 10.12.03, quarta-feira, pela manhã compareci à sede AER Rio Branco e depois me 
dirigi à Procuradoria da República-AC, onde me encontrei com o chefe da mesma, Dr. Marcus 
Vinicius Aguiar Macedo e xeroquei partes de procedimento administrativo existente ali tratando de 
conflitos envolvendo a identificação e delimitação da Terra Indígena Arara do Rio Amônia. Naquelea 
oportunidade, solicitei também uma audiência naquela Procuradoria, juntamente com representantes 
do IBAMA-AC; INCRA-AC e União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas-UNI/AC, 
para tratarmos conjuntamente das pendências existentes entre aquelas instituições e a FUNAI, 
considerando a identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia promovida por nossa instituição 
desde dezembro de 2001 e diversas manifestações contrárias à tal atitude administrativa por parte do 
IBAMA-AC ê INCRA-AC. Ainda pela manhã daquele dia, também compareci a seminário promovido 
pela Secretaria Extraordinária dos Povos Jndígenas-SEPI, do Governo do Estado do Acre, que tratava 
do tema "melhoria das relações institucionais para se promover uma melhor gestão das políticas 
públicas para os povos indígenas acreanos". Proferi palestra a respeito da atuação da FUNAJ no Acre, 
atendendo a convite dos organizadores daquele evento. À tarde, compareci à sede do IBAMA-AC para 
uma conversa com o então Gerente-Executivo, Anselmo Fomeck, colocando-o a par de nossos 
propósitos e da audiência que requeri na PR-AC. 

Em 11.12.03, quinta-feira, pela parte da manhã, compareci à sede da AER Rio Branco, 
dando continuidade aos preparativos de minha viagem e depois retomei ao seminário promovido pela 
SEPI-AC. Às 11.00 hs, voltei à Procuradoria da República-AC, para a audiência que requeri na 
véspera Na presença do Procurador da República Dr. Fernando Piazenski, pela FUNAI, ali compareci; 
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pelo IBAMA-AC, esteve presente o sr. Anselmo Fomeck (Gerente-Executivo no Acre); pelo JNCRA 
AC, esteve presente o sr. Raimundo Cardoso de Freitas (Superintendente Regional da 14ª SR) e pela 
UNI-AC, participou o sr. Francisco Avelino Batista Apurinã (Coordenador). Em decorrência desta 
reunião foi elaborado o documento "ATA DA REUNIÃO ACERCA DA QUESTÃO ARARA DE 
MARECHAL THAUMATURGO/AC, de 11.12.03" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 992, 993). 
Aquele documento, se lido com a devida atenção, é um reconhecimento formal, e uma anuência do 
INCRA-AC e do JBAMA-AC ao direito dos Arara do rio Amônia à regularização de seu território, 
mesmo que aquele território indígena incida em partes do Projeto de Assentamento Amônia (INCRA), 
da Reserva Extrativista do Alto Juruá e do Parque Nacional da Serra do Divisor (IBAMA). As ações 
conjuntas, previstas para serem realizadas pela FUNAI, IBAMA-AC e INCRA-AC e que constam 
daquele documento, são a demonstração de tal consenso. 

À tarde desse mesmo dia, compareci ao encerramento do seminário da SEPI-AC e 
logo em seguida, participei de reunião com lideranças indígenas da UNI-AC (Francisco Avelino 
Batista Apurinã e Naço Kaxinawá; Coordenador e Vice-Coordenador), da Associação dos 
Professores Indígenas do Acre (Isaac Pinhanta Ashaninka, Coordenador) e da SEPI-AC (Francisco 
Pinhanta Ashaninka, Secretário de Estado), onde expus os objetivos de minha viagem à Terra 
Indígena Arara do rio Amônia (a feitura da delimitação da área) e para deslindar informações 
contraditórias a respeito daquela Terra Indígena que recentemente tinham sido encaminhadas à 
CGID/DAF/Brasília por algumas lideranças indígenas acreanas (tais informações, levadas 
verbalmente pelo então Administrador Regional da AER Rio Branco/FUNAI, Manoel Gomes da Silva 
Kaxinawá, em outubro de 2003, à DAF/FUNAI, sugeriam que "os Arara do rio Amônia não queriam 
mais ficar nos locais do P.A. Amônia e da Resex do Alto Juruá, locais estes que foram objeto de 
identificação e delimitação pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/01; que os índios estavam em conflito 
entre si - tinha até havido uma morte por causa disso - e que por conta dessas coisas aceitariam ir para 
uma nova área, situada no rio Juruá, abaixo da cidade de Marechal Thaumaturgo, que já estava sendo 
providenciada pela Prefeitura Municipal local ... "). Tomei conhecimento, naquela oportunidade de que 
efetivamente, a pedido das autoridades de Marechal Thaumaturgo-AC (tanto o atual prefeito, Itamar 
Pereira de Sá, quanto a Câmara de Vereadores, são manifestamente contrários à idéia de haver a 
Terra Indígena Arara do rio Amônia, havendo diversos documentos encaminhados pelos mesmos à 
diversos órgãos federais e estaduais, solicitando providências contra "tal disparate que inviabilizaria 
o desenvolvimento do município"), tinham havido conversações, envolvendo a UNI-AC. a então 
direção da FUNAI-AC e a SEPI-AC, a respeito de uma possível mudança do local da Terra Indígena 
Arara do rio Amônia - sem que os Arara e suas lideranças participassem das mesmas, mas que, nada 
efetivamente ficara oficializado. Todos os presentes à reunião já tinham ciência de que, tão logo o 
cacique Francisco Siqueira de Lima Arara tomou conhecimento daquelas tratativas estranhas, ele e 
mais 28 membros do povo Arara encaminharam um documento à FUNAI, datado de 31.10.2003, 
mantendo seus posicionamentos anteriores sobre a localidade da Terra Indígena Arara do rio Amônia e 
reclamando de iniciativas alheias que visavam desestabilizar o processo de regularização de sua área e 
a unidade de seu projeto político, sem que eles próprios fossem consultados (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls, 979), bem como o então Administrador Regional da AER Rio Branco da FUNAI, através 
do Memo. nº 480/GAB/AER RBR de 06.11.2003, endereçado à CGID/DAF, também acatava o 
posicionamento dos Arara (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 982, 983). Ainda naquela reunião, fiz 
ver às lideranças da UNI-AC e da SEPI-AC presentes, que seria um contrasenso absolutamente 
inoportuno e irregular qualquer tratativa objetivando a mudança de local da referida Terra Indígena, 
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pois, além do processo de regularização da mesma já estar iniciado, de haver justificativas 
antropológicas, históricas e legais para a existência da mesma no local que estava sendo delimitado, o 
próprio movimento indígena acreano (UNI/AC, OPIRJ, ) e entidades de apoio ao mesmo (CIMI, 
COMIN) já haviam tomado posição em anos anteriores e até mesmo recentemente, através de 
documentos propugnando pela regularização daqueJa Terra Indígena no rio Amônia, no mesmo local 
onde fora identificada (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 097, 148, 953, 954). Na oportunidade 
também convidei lideranças da UNI-AC à nos acompanhar na viagem até a Terra Indígena Arara do 
Rio Amônia para participar do trabalho que lá realizaríamos. 

Em 12.12.03, sexta-feira, pela manhã, tratei de assuntos administrativos de minha 
viagem na AER Rio Branco, fui ao banco retirar recursos de suprimento de fundos e fui ao comércio 
fazer algums compras para a viagem. Às 15.20 hs, eu e a bióloga Margarete Diógenes embarcamos 
em aeronave da empresa RICO para Cruzeiro do Sul-AC, onde chegamos às 16.30 hs. Chegando 
àquela cidade, fomos até o escritório da empresa Tucano Táxi Aéreo, acertar os detalhes de nossa 
viagem à Marechal Thaumaturgo-AC e depois nos reunimos com a equipe local do CIMI (Lindomar e 
Rosenilda Padilha). 

Em 13.12.03, sábado, às 7.00 hs, embarcamos na aeronave PT VPN da Tucano Táxi 
Aéreo para a pequena cidade de Marechal Thaumaturgo-AC. Chegamos às 8.00 hs, percorremos a pé 
o caminho entre o aeroporto e a margem direita do rio Amônia, o atravessamos de barco, e nem 
chegamos a subir o íngreme barranco que dá para a rua principal daquela cidadezinha. Ali mesmo, 
onde algumas balsas aportadas se fazem de supermercado e posto de gasolina, fizemos algumas 
compras e logo tomamos uma embarcação rumo à aldeia Novo Destino, na Terra Indígena Arara do 
rio Amônia. Às 12.30 hs, chegamos à aldeia Novo Destino - para surpresa de todos os índios que lá 
estavam - e, por indicação do cacique Francisco Siqueira Lima Arara, nos instalamos na escola local. 

(O cacique Francisco Siqueira de Lima Arara - Foto apneto) 
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Em 14.12.03, domingo, a pedido do cacique Francisco Siqueira de Lima Arara, 
programamos para iniciar nossas atividades e reuniões para o dia seguinte, pois, eles não nos 
esperavam e tinham convidado neste mesmo dia algumas pessoas não-indígenas da região para tomar 
caiçuma e jogar futebol e, que não queriam ser desrespeitosos com seus convidados, devido a nossa 
presença e aos objetivos de nossa estadia ali. 

Em 15.12.03, segunda-feira, pela manhã iniciamos reunião com todos os índios da 
aldeia Novo Destino e com outros que tinham vindo de colocações do rio Amônia. Inicialmente 
discutimos a legislação que trata das terras indígenas e depois, lhes apresentei o "Relatório de 
Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, elaborado pelo 
antropólogo Walter Coutinho Junior, coordenador do GT da Portaria nº 1054/PRES/01. Neste dia, 
ainda gravei uma entrevista com o cacique Francisco Siqueira de Lima Arara, tratando do assunto 
"atividades ilegais praticadas dentro da Terra Indígena Arara do rio Amônia, por não-índios" 
(transcrição de tal gravação, no Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 994 a ·1006). 

(Reunião na escola da aldeia Novo Destino em 15.12.2003-Foto apneto) 

-Em 16.12.03, terça-feira, pela manhã, junto com vários índios, nos dirigimos até o 
igarapé Timoteu ( que eles reivindicavam como limite norte), subindo pelo mesmo até onde foi 
possível (pois havia pouca água em seu leito estreito) e, no ponto em que paramos (lote pertencente 
ao P.A. Amônia), na margem direita, a bióloga Margarete e os índios que nos acompanhavam 
ingressaram na mata onde realizaram levantamento de flora e fauna . 

Em 17.12.03, quarta-feira, pela manhã junto com vários índios, a bióloga Margarete 
subiu o rio Amônea até o lote 12 do P .A. Amônea (pertencente ao índio José Davi Avelino Macedo 
Santa Rosa - 97), onde ingressaram na mata para realizarem os levantamentos de flora e fauna. Fiquei 
na aldeia Novo Destino realizando entrevista com dona Antonia Aucelina Mourão (153ª), esposa do 
cacique Francisco Siqueira de Lima Arara, a respeito do incidente ocorrido naquela aldeia em 
20.09.2003, quando o índio José Antonio Avelino Macedo Santa Rosa (92) atirou em sua esposa, 
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Graciete Nascimento Oliveira Arara (94), tendo a mesma falecido em hospital de Rio Branco-AC em 
01.12.2003 (transcrição desta gravação, no Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1007 a 1012). 

Em 18.12.03, quinta-feira, pela manhã junto com vários índios, a bióloga Margarete 
voltou a subir o rio Amônia até o lote 12 do P.A. Amônea (pertencente ao índio José Davi Avelino 
Macedo Santa Rosa - 97), ingressaram novamente na mata para concluírem os levantamentos de flora 
e fauna iniciados na véspera . Fiquei na aldeia Novo Destino, com o cacique Francisco Siqueira de 
Lima Arara, redigindo um documento que tratava do entendimento da comunidade sobre a delimitação 
e o relatório de identificação realizado pelo GT da Portaria nº 1054/ PRES/01 . 

Em 19.12.03, sexta-feira, pela manhã, na aldeia Novo Destino, a biológa Margarete 
reuniu-se com índios mais velhos e ainda falantes de suas línguas originais para fazer os _ devidos 
registros nas línguas tradicionais deles, das informações a respeito de flora e fauna que ela recolhera 
junto com as equipes com que andara. Passei a manhã, realizando outra entrevista com o cacique 
Francisco Siqueira de Lima Arara, tratando do assunto "delimitação da terra indígena" (transcrição da 
gravação, no Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 1013 a 1018) e, concluindo a redação do documento 
que a comunidade apresentaria à FUNAI como seu posicionamento definitivo a respeito da 
delimitação da área. Às 14.00 hs fizemos a leitura do documento "CARTA À FUNAI, 
PROCURADORIA DA REPUBLICA, IBAMA, INCRA, POLICIA FEDERAL, IMAC" de 19.12.03 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1019 a 1029), que vem a ser o posicionamento oficial daquele 
povo a respeito da delimitação de sua área, do relatório de identificação da mesma já apresentado à 
DAF/FUNAI pelo coordenador do GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol, dos problemas de invasão que 
vem afetando a mesma e outros assuntos referentes àquela Terra Indígena. O documento foi lido, 
aprovado por todos os índios presentes e assinado pelos índios alfabetizados. Alguns índios que são 
analfabetos e que estavam presentes à reunião, também pediram que seus nomes fossem registrados no 
documento, dando a devida ciência de que eles concordavam inteiramente com o seu teor. 

(Reunião na escola da aldeia Novo Destino em 19.12.2003: José Davi, 
Eduardinho, "Paixão" e Assis - Foto apneto) 
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Às 16.00 hs daquele mesmo dia, este antropólogo, a bióloga Margarete e os índios 
Francisco Siqueira de Lima Arara (153), José Davi Avelino Macedo Santa Rosa (97) e Josimar 
Forquilha de Souza Santa Rosa (09) tomamos uma embarcação e subimos o rio Amônia em direção à 
aldeia Apiwtxa da Terra Indígena Kampa do Rio Amônea, para realizarmos uma conversação com os 
Ashaninka dalí a respeito da concretização da Terra lndigena Arara do Rio Amônia. Chegamos à bela 
aldeia Apiwtxa às 18.00 hs. Fomos inicialmente à residência do kuraka Antonio Pianko nos apresentar 
e em seguida nos dirigimos à residência do professor Isaac Pinhanta Ashaninka, onde nos hospedamos. 
Como sempre, fomos muito bem recebidos. 

De noite mantivemos uma conversa na casa daquele professor entre ele, seu irmão, 
Benky Ashaninka e os três Arara que nos acompanhavam, tratando de vários assuntos, principalmente 
como os índios Ashaninka e Arara poderiam, 1) encerrar divergências anteriores, 2) iniciar novos 
diálogos entre si e uma agenda de compromissos comuns e, 3) estabelecer estratégias consensuais. 
Iniciando a reunião, deixei claro para os Ashaninka a posição da FUNAI a respeito dos Arara: eram, de 
fato, um povo indígena formado pela soma de diversas etnias indígenas; tinham direito legítimo a 
terem sua terra tradicional regularizada, tal terra era aquela vizinha da área Ashaninka, que o processo 
de regularização da mesma estava em andamento nos termos do Decreto nº 1775/96, restando apenas 
concluirmos a delimitação da mesma e, mais adiante, a realização do levantamento fundiário e seus 
desdobramentos. Informei-os também do documento assinado na Procuradoria da República-AC em 
11.12.03, no qual o INCRA-AC o IBAMA-AC se comprometiam com procedimentos que 
confirmavam a existência daquela terra indígena. A preocupação dos Ashaninka Isaac e Benky eram 
já conhecidas por nós e também pelos Arara; eles, que tinham tido problemas em anos anteriores com 
os Arara (muitos dos índios que formam a atual comunidade Arara do rio Amônia tinham expulsos da 
área Ashaninka, quando de sua regularização fundiária e isto criou uma animosidade intensa entre eles) 
deveriam demonstrar que realmente, ao criarem uma terra para eles, aceitariam e praticariam uma 
política interna de preservação ambiental; assumiriam um compromisso conjunto de combater 
invasões de madeireiros e narcotraficantes peruanos e brasileiros; auxiliariam os Ashaninka no 
controle do rio Amônia e passariam a discutir estratégias conjuntas de garantia dos dois territórios, 
tanto dos Ashaninka, quanto a dos Arara; mantendo, a despeito dessa necessidade de compromissos 
conjuntos, as políticas próprias de cada povo. O temor dos Ashaninka expresso naquela reunião era de 
que, os Arara não tivessem unidade suficiente e força interna para garantir a preservação de seu novo 
território; que eles próprios continuassem a exploração predatória dos recursos naturais de sua nova 
terra - já que muitos Arara tinham a tradição de vender madeira em Thaumaturgo ou aceitar 
empreitadas da Prefeitura que acarretavam a derrubada de muita madeira, e que isto poderia vir a 
prejudicá-los. Na conversa, o cacique Francisco Siqueira de Lima Arara demonstrou toda sua boa 
vontade em aprender com os Ashaninka seus processos de organização, em se colocar a disposição 
para permanentemente estabelecerem processos conjuntos de garantia do meio ambiente das duas áreas 
e de estar sempre a disposição como aliado, esquecendo os problemas que tiveram no passado. 
Comprometeu-se também a combater as divergências internas quanto a derrubada de madeira para 
atender às demandas da Prefeitura local. Foi uma conversa muito proveitosa · 

Em 20.12.03, sábado, ainda na aldeia Apiwtxa da Terra Indígena Kampa do rio 
Amônea, por volta das 7.00 hs, houve nova reunião, entre os três Arara que nos acompanhavam e os 

\ Ashaninka, agora estando presentes o kuraka Antonio Pianko, seus filhos Isaac, Benky, Moisés e 
\ Bebito, além de outros índios (Aricemi, Bandeirão, Clandi;;tropólogo e a.bióloga MargG 
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O assunto tratado foi o mesmo da noite anterior. O cacique Francisco Siqueira de Lima Arara colocou 
para os Ashaninka a disposição dos Arara em apagar as divergências anteriores; informou-os que em 
nenhum momento eles criariam impecilho a utilização pelos Ashaninka do trecho do rio Amônia que 
ficaria dentro do perúnetro delimitado da Terra Indígena Arara do Rio Amônia pois, os Ashaninka, 
para acessarem Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul ou outras localidades, teriam que atravessar o 
trecho do rio Amônia que corta aquela nova Terra Indígena. O cacique Francisco Siqueira de Lima 
Arara também informou-os que estabeleceriam um controle rígido da utilização ambiental da área 
Arara, não permitindo que nenhum índio Arara (e também seus parentes não-índios) desrespeitassem 
as regras de preservação madeireira e de fauna que estavam estabelecendo; informou-os que procuraria 
impedir que alguns Arara procurassem o Peru para se empregarem em empreendimentos madeireiros 
(quem quisesse fazer isto seria excluído de viver na terra indígena) e colocou-se à disposição dos 
Ashaninka para, em conjunto, manterem estratégias de controle não apenas do rio Amônia, mas de 
toda a região fronteiriça com o Peru, comum às duas terras indígenas. Os Ashaninka, por outro lado, 
pediram para que os Arara se comprometessem em os auxiliar em ações que já vinham desenvolvendo 
para combater práticas ilegais fronteiriças. Uma dessas ações seria se comprometerem a auxiliá-los a 
dificultar o acesso de bens de consumo oriundos do comércio de Marechal Thaumaturgo-AC, às 
madeireiras peruanas que, desde 2000, vêm invadindo irregularmente a terra Ashaninka (e 
conseqüentemente o próprio território brasileiro) em busca de madeiras-de-lei e também de mão-de 
obra brasileira. Como as instituições do governo brasileiro responsáveis pela política fronteiriça não 
conseguiam se fixar naquela região e fazer um trabalho permanente de controle fronteiriço, os 
Ashaninka decidiram, por conta própria, fazer o controle de quem entra e sai do Brasil, via rio 
Amônia, interditando a passagem de cargas (alimentos, combustível, munição, bebidas, materiais de 
construção, entre outros) e de pessoas que não tivessem nenhum objetivo definido. Assim, manteriam 
a interdição da passagem pelo rio Amônia, no sentido Brasil-Peru e Peru-Brasil de pessoas que não 
estivessem devidamente credenciadas ou autorizadas à realizar essa viagem. Os representantes e 
lideranças Arara presentes concordaram. Ficou acertado também que os Arara instruiriam seus 
parentes que porventura ainda mantivessem atividades no Peru, a definir de que lado ficariam: se do 
lado dos peruanos, se do lado da política indigenista brasileira. Se decidissem permanecer trabalhando 
no Peru, seriam excluídos de manterem residência na terra indígena, com todo o ônus que isto 
implicaria. Ficou definido também que os Ashaninka auxi1iariam os Arara a criarem uma organização 
nos moldes da Associação Apiwtxa. Também decidiu-se que as lideranças Ashaninka e Arara se 
reuniriam periodicamente para estabelecerem estratégias de fiscalização e vigilância conjuntas de seus 
territórios e para enfrentarem os adversários e problemas comuns. Em nenhum momento foi colocado 
para os Arara alguma ressalva com reJação aos parentes não-índios de dona Piti (esposa do kuraka 
Antonio Pianko), que habitam a Terra Indígena Arara do rio Amônia. 

Após a reunião (que considerei muito proveitosa e esclarecedora para todos), como o 
computador daquela aldeia estava com problemas (ali os Ashaninka mantêm o endereço eletrônico 
apiwtxa@yahoo.com.br), tentei "abri-lo", mas não consegui. Seria necessária a ida de um técnico até 
aquela aldeia para ver qual o problema existente naquele equipamento. 
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(Reunião na aldeia Apiwtxa em 20.12.2003 .. Os caciques Francisco Siqueira de 
Lima Arara e Antonio Pianko Ashaninka, conversando - Foto apneto) 

Às 8.30 hs, saimos da aldeia Apiwtxa, rumo a aldeia Novo Destino, onde chegamos às 
10.00 hs. Quando lá chegamos, os índios Arara estavam reunidos, junto com o professor Getulio 
Oliveira Junior Arara, concluindo· a nominação na língua -indígena pano, de espécies florestais e da 
fauna recolhidos pefa bióloga Margarete. Às 16.30 hs, acompanhados pelo cacique Francisco Siqueira 
de Lima Arara e sua família, deixamos a · aldeia Novo Destino, baixando pelo rio Amônia, rumo a 
Marechal Thaumaturgo. Às 17.30 hs, chegamos à residência do índio Eduardo Gomes de Oliveira 
Arara (195) no Lote 56 do P. A. Amônia, onde decidimos pernoitar. 

21.12.03, domingo, saimos da residência do Eduardo Gomes de Oliveira Arara às 7.00 
hs, baixando pelo rio Amônia, rumo à sede do município de Marechal Thaumaturgo-AC. Paramos na 
foz do igarapé Paxiuba na margem direita do rio Amônia, onde confirmamos as coordenadas 
geográficas de sua localização. Chegamos no porto da cidade por volta das 8.00 hs, fizemos algumas 
compras ali mesmo e nos dirigimos até o aeroporto local, onde já nos aguardava a aeronave que nos 
levaria à cidade de Cruzeiro do Sul. Às 9.00 hs, embarcamos na aeronave PT VPN da Tucano Taxi 
Aéreo para Cruzeiro do Sul-AC. O cacique Francisco Siqueira de Lima Arara e sua família (esposa e 
filhos) permaneceram em Marechal Thaumaturgo-AC, onde possuem uma residência. Embarcaram 
conosco para Cruzeiro do Sul-AC, dois índios Arara (Edilza - 196, Edílson - 188), a esposa do Edílson, 
sra. Mércia Santa Rosa (189) e, por solicitação das autoridades de saúde do município, um senhor não 
índio (não anotei seu nome) gravemente enfermo (veio de maca, carregado por quatro pessoas, do 
posto de saúde local até o aeroporto) que estava sendo transferido para o hospital de Cruzeiro do Sul 
AC, dado a seu grave estado de saúde e a falta de recursos da unidade 'Iocal para atendê-lo 
devidamente. 

Chegamos ao aeroporto de Cruzeiro do Sul-AC, por volta das 10.10 hs. Dali para a 
cidade, o doente não-índio foi transportado por uma ambulância que já estava nos aguardando e nós 
outros, aproveitamos uma carona de viatura da Tucano _Táxi Aéreo. 

44 

..... ,. ... ;~-;~0- 



- 
,....... 

,..... 
,,--. 

r- 

,,..-. 
,,... 

,,-.. - ,.,... 

,,-.. 

,-..., 

,,-.. 

r, 

- --- 
.,....,, 

'"' ~~ 
,,.... 

- - - - - 
,-..., - - .,....,, 

- 
,....... 

J;,):~~ 
·:_.j 

,,-.. 

- 

processo n°: 2-::J- '° fl / ~ -- - 
Fo\ha rf: 12. 1 / - -r 
Rubrica: ----.,-,ª·· FUl 

MINlSTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

22.12.03, segunda-feira, pela manhã compareci ao comércio em Cruzeiro do Sul para 
realizar pagamentos à Tucano Táxi Aéreo. Às 16.30 hs, embarcamos em vôo da RJCO para Rio 
Branco-AC, onde chegamos às 17.40 hs. Alí nos aguardava o servidor Lacy Ferreira Lessa, da AER 
Rio Branco. A bióloga Margarete foi para sua residência e eu me preparei para viajar logo mais para 
Brasília. 

23.12.03, terça-feira. Às 1.00 hs, embarquei no vôo 2241 da VARIG para Brasília, onde 
cheguei às 6.30 hs. Fim da viagem . 

OS.1) COMENTARIOS A RESPEITO DOS ASSUNTOS QUE TRATEI NA 
VIAGEM À TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÔNIA DE 08 A 22.12.2003 

Como este Relatório demonstra, o objetivo principal de nossa viagem à Terra Indígena 
Arara do rio Amônia, foi o de "concluir a delimitação" e "refazer o levantamento ambiental". Para 
chegar a tais objetivos, alguns assuntos que tratei naquela viagem, merecem ser desenvolvidos aqui: 

a) Considerando que em outubro de 2003, o então Administrador Regional da AER Rio 
Branco/FUNAI, Manoel Gomes da Silva Kaxinawá, viera até a Diretoria de Assuntos Fundiários, em 
Brasília, com uma notícia verbal "de que os Arara do rio Amônia estavam divergindo entre si pela 
forma de gestão de sua área e não queriam mais ficar onde estavam, estando propensos a aceitar uma 
nova área indicada pela Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, no rio Juruá; e que tais 
divergências resultara na morte de uma pessoa da comunidade", embora isto já estivesse sido 
desmentido pelos próprios Arara, através de um documento encaminhado à FUNAI em 31.10.2003 
(Proc. FUNAl/BSB nº 2708/00, fls. 979), procurei, junto à eles, esclarecer tais situações. 

b) Alguns dos líderes dos Ashaninka, da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, em 
vários momentos em que estive com eles, me garantiram que vários membros da comunidade Arara 
estariam envolvidos com madeireiros peruanos e com a extração ilegal de madeira que aqueles 
madeireiros estavam realizando de sua terra e, por causa disso, não viam com bons olhos a criação da 
Terra Indígena Arara do rio Amônia. A nossa ida até a aldeia Apiwtxa em 19 e 20.12.2003, junto com 
três representantes Arara, teve a intenção de esclarecer essa situação e demonstrar àqueles Ashaninka 
que a regularização da Terra Indígena Arara do rio Amônia também iria contribuir com a segurança do 
território Ashaninka e ampliaria a ação política deles de preservação ambiental na região. 

e) Procurei também esclarecer junto àqueles Arara, como ficaria a situação dos vários 
membros da comunidade que, por residirem atualmente nas colocações Pedreira (no rio Juruá), 
Jacamim (quase na foz do rio Amônia, próximo à sede do município de Marechal Thaumaturgo-AC) e 
no lote 63 do P. A. Amônia; pela delimitação da área que eles reivindicavam, estariam fora da mesma. 

d) Procurei também obter dados novos que atualizassem o levantamento demográfico 
realizado em junho de 2001 pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior quando em viagem 
àquela Terra Indígena cumprindo a Instrução Executiva nº 067/DAF de 01.06.2001 (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 497 a 510), porque com o tempo decorrido entre junho de 2001 e 
dezembro de 2003, muitos índios que estavam espalhados em várias localidades retomaram à terra 
indígena após junho de 2001, outros nasceram, alguns morreram e também pude dirimir dúvidas a 
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respeito da etnicidade de muitas pessoas que ficaram pendentes de confirmação no trabalho daquele 
antropólogo. Estes dados novos que recolhi me propiciaram meios de fazer um esquema de parentesco 
daqueles índios Arara (o qual não fora entregue pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, 
embora ele tivesse se comprometido à fazê-lo, conforme se depreende do "Anexo 3", de seu "Relatório 
de Identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003 (Proc. FUNAVBSB nº 
2708/00, fls. 497) 

e) Face ao natural clima de tensão regional decorrente dos trabalhos de regularização 
daquela Terra Indígena (incentivado por alguns políticos locais e pelo desconhecimento dos 
procedimentos que a FUNAI deve adotar em situações como estas, por alguns técnicos do IBAMA e 
INCRA, antes de 11.12.2003, quando os superiores regionais daquelas duas instituições reconheceram 
o direito dos Arara em terem seu território tradicional no rio Amônia ser regularizado), procurei, todo 
o tempo, tranqüilizar aqueles índios, confirmar o direito que eles tem sobre o território que 
reivindicavam e lhes garantir de que a FUNAI, como um todo, estava do lado deles; não necessitando 
que tomassem medidas extremas de pressão, contra quem quer que fosse pela garantia de seus direitos, 
ou corressem riscos pessoais desnecessários. 

A seguir, esclarecerei como foram tratadas cada situação acima referida: 

05.1.1) Os Arara da T.I. Arara do Rio Amônia estariam tendo divergências entre 
si por causa de equívocos na gestão territorial ? 

Os fatos: Infelizmente, alguns poucos Arara, residentes em lotes do Projeto de 
Assentamento Amônea (portanto, dentro da terra já delimitada pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/O 1) 
ainda continuvam com práticas de exploração florestal contrárias à política de preservação ambiental 
de seu território que a maioria da comunidade pretende manter. Os irmãos Marcivaldo Oliveira 
Almeida Arara (Casa I - n" 1 do levantamento demográfico) e Macíldo de Oliveira Almeida Arara 
(Casa IX - nº 48 do levantamento demográfico) aceitaram empreitadas da Prefeitura Municipal de 
Marechal Toaumaturgo-AC para construirem várias baleeiras ( embarcações de médio porte, próprias 
para navegação nos rios Juruá e seus afluentes) que seriam entregues à associações de moradores não 
índios do município; sem o consentimento da liderança Arara e da maioria da comunidade. Estas 
empreitadas exigiram que muitas árvores do território pretendido enquanto terra indígena, fossem 
derrubadas. Este procedimento da Prefeitura ( que desde o início do processo de regularização da terra 
indígena tem se mostrado contrária a isto, de forma exacerbada e inconsistente) é entendido pelos 
Arara como uma forma de estabelecer a cizânia entre eles, criando divergências no seio da 
comunidade, buscando assim, atrapalhar o esforço político da maioria, não apenas favoráveis a 
existência da terra indígena, como também de estabelecerem uma política interna de preservação 
ambiental. Por conta disso, o cacique Francisco Siqueira de Lima Arara (com o respaldo da maioria 
dos índios dali) exigiu que os mesmos (Macildo e Marcivaldo) deixassem a terra indígena que 
encontra-se em processo de identificação e delimitação. Os dois, embora mantenham seus lotes no 
P.A. Amônia (Lotes 02 e 04), quando lá estivemos em dezembro de 2003, não estavam mais residindo 
nos mesmos, mudando-se com suas respectivas famílias, para a sede do município de Marechal 
Thaumaturgo-AC. Como os dois fazem parte da grande parentela Arara dali, a comunidade estava 
estudando uma maneira dos mesmos retomarem ao convívio com todos, desde que deixassem de 
realizar práticas econômicas personalistas e passassem a seguir os rumos da gestão territorial que a 
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maioria da população indígena dalí mantém e pretende manter, baseada no princípio da preservação 
ambiental. 

05.1.2) Os Arara efetivamente pretendiam se mudar de sua área tradicional? 

Os fatos: como já nos referimos, tal hipótese jamais foi aventada por aqueles Arara do 
rio Amônia. Isto ficou claro no documento de 31.10.2003, assinado por 29 pessoas adultas, endereçado 
à diversas instâncias da FUNAI e nas conversas que mantivemos com todos eles durante nossa estadia 
naquela terra indígena em dezembro de 2003: 

" ... nos informando de quer a FUNAI Brasil ia estaria sendo informada de quer nós 
indígenas Arara Apolima estávamos decididos não mais ficar onde estávamos e que 

· estaríamos decididos em querer outra área em outro lugar. Onde isso não é verdade. 4 
verdade é que a nossa terra é onde vivemos e não deixamos a nossa terra tradicional 
por outro lugar que nunca moramos (...) o que nós queremos mesmo é a demarcação de 
nossa terra o mais rápido possível" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 979, 980). 

05.1.3) Os Arara do rio Amônia estariam participando de agressões contra o meio 
ambiente da Terra Indígena Kampa do rio Amônea ? 

Os fatos: alguns membros do povo Arara (e muitos regionais não-índios), por falta de 
opção profissional, e porque isto era uma coisa corriqueira naquela região em passado recente, 
viajavam com frequência ao Peru, tanto pelo rio Amônia {para a aldeia Sawawo, de Ashaoinka, que 
fica no Peru, situada exatamente sobre o Marco de Fronteira nº 39), como por trilhas na mata, para os 
rios Putaya e Cayania (afluentes e tributários do rio Ucayali), empregando-se em empreendimentos 
madeireiros peruanos, que de alguma forma estão afetando as florestas tanto da T.I. Arara do Rio 
Amônia, como da T.I. Kampa do rio Amônea, ou em atividades de caça predatória (para venderem 
peles e carne de caça à extrativistas peruanos ou carne de caça em Marechal Thaumaturgo-AC) ou 
acompanhando parentes que ainda residem em terras peruanas. Os Arara me fizeram ver que, tanto 
quanto os Ashaninka, eles estão totalmente empenhados em combater qualquer tipo de ilícito 
fronteiriço ou no próprio território brasileiro. Para tanto me relembraram os diversos documentos que 
encaminharam à várias instituições e autoridades brasileiras denunciando- ( e nominando) traficantes de 
droga peruanos e brasileiros que usam caminhos por dentro da Terra Indígena Arara do rio Amônia; 
denunciando caçadores e extratores de madeiras ilegais (ver Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 90 a 
94, 285 a 287; 216 a 219, 312, 873 a 877, 891). Me mostraram também que, por causa disso, o cacique 
Francisco Siqueira de Lima Arara vinha sendo ameaçado de morte, por peruanos e brasileiros ligados à 

(

prática de tais ilícitos. Portanto, pude confirmar que o todo da comunidade Arara é absolutamente 
contrária à qualquer atividade madeireira, de caça ou de tráfico de drogas, tanto em sua terra, como na 
terra dos Ashaninka e, até utilizam tal entendimento como justificativa para a própria existência 
regularizada de seu território: com a terra indígena regularizada, eles terão_ total controle sobre a 
mesma e poderão prevenir e combater tais ações ilegais com mais legitimidade. Nas várias reuniões 
que mantivemos com os Arara e nas duas reuniões mantidas com os Ashaninka em 19 e 20.12.2003, os 
Arara demonstraram que vão criar mecanismos de controlar a ida de seus jovens para o Peru e, se 
alguns deles decidir que irão continuar a manter tais práticas contrárias aos interesses da comunidade, 
ão poderão mais retomar ao convívio na terra indígena. Os Arara também decidiram que, tão{ogo 
sua área esteja formalmente reconhecida, criarão mOODJi;;ntrole no rio Amônia (como~ 
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fazem os Ashaninka), erigirão uma nova aldeia próximo da foz do igarapé Timoteu, impedindo o 
tráfego de pessoas por alí em rumo do Peru e também qualquer tipo de depredação ambiental na área 
que estavam reivindicando que fosse regularizada enquanto terra indígena (ver o item 05.1.9). Isto 
contribuirá para impedir a continuidade de práticas ilegais na fronteira, tanto das atividades 
madeireiras peruanas, quanto de caçadores brasileiros, quanto de narcotraficantes peruanos e 
brasileiros. 

05.1.4) A morte de Graciente Nascimento Oliveira Arara, ocorreu devido a 
divergências decorrentes do processo de regularização fundiária ou da gestão ambiental da 
Terra Indígena Arara do rio Amônia ? 

Os fatos: a morte de Graciete Nascimento de Oliveira Arara (Casa XV - nº 93 do 
levantamento demográfico) ocorrida em 01.12.03, após ter sido ferida com tiro de espingarda por seu 
marido, José Antonio Avelino Macedo Santa Rosa (nº 92 do levantamento fundiário), em 20.09.03, 
defronte a sua casa construída na aldeia Novo Destino, foi um lamentável e trágico incidente conjugal, 
não tendo nenhuma relação com as questões fundiária, ambiental ou política que aquele povo enfrenta. 
A entrevista que mantive com dona Antonia Aucelina Mourão (153ª) demonstra exatamente isto (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1007 a 1012). As famílias do José Antonio (os Avelino Macedo Santa 
Rosa) e da sra. Graciete (os Nascimento de Oliveira Arara), seus pais, mães, irmãos, sobrinhos, apesar 
da tragédia vivida, permanecem na Terra Indígena Arara do rio Amônia, lamentam o ocorrido e 
continuam convivendo harmoniosamente, unidos no esforço comum pela regularização do território 
indígena - que é de todos - aguardando que haja uma punição legal para o criminoso, que, quando lá 
estivemos em dezembro de 2003, se encontrava foragido no Peru (estaria na aldeia Ashaninka, 
denominada Sawawo, no lado peruano da fronteira). Os filhos daquele inditoso casal (Emerson-94, 
Everton-95 e Wellington-96), estavam vivendo na aldeia Novo Destino aos cuidados dos avós 
matemos (62/62ª). 

05.1.5) Como a comunidade Arara compreendia a situação de seus parentes que 
ocupavam as colocações Pedreira (no rio Juruá), Jacamim (próxima à Mal. Thaumaturgo) e o 
lote 63 do P. A. Amônia, e outras localidades, situadas fora do perímetro delimitado da T. 1. 
Arara do rio Amônia? 

Os fatos: Cerca de 107 indivíduos, diretamente aparentadas por consaguinidade ou 
afinidade, com os 278 Arara e afins que encontramos na Terra Indígena Arara do rio Amônia em 
dezembro de 2003, estavam residindo fora do perímetro delimitado da mesma, pelos motivos os mais 
diversos: na localidade Pedreira, no Juruá, habitavam as famílias de Taumaturgo Azevedo Dirão 
Kampa (229) e Odon Rodrigues Alves Chama (232); na localidade Jacamim, na foz do rio Amônia, 
habitavam as famílias de José do Basílio Francisco Azevedo Chama (212) e Maria Mercedes da Silva 
Amawaka (213); de Julio Guerra Santa Rosa (225); Maria Cleuides da Silva Azevedo Basílio (206); 
no lote 63 do P. A. Amônia, habitava a família de Maria Silva de Lima Arara (200); além de outros 
parentes dispersos nas T.1. Nawa, Jaminawa do igarapé Preto, Kampa do rio Amônea; pelas cidades 
de Marechal Thaumaturgo-AC, Cruzeiro do Sul-AC, Rio Branco-AC, Guajará-AM, Santarém-PA e 
em localidades no Peru e seringais da região. O entendimento dos Arara a respeito desses parentes e de 
como devem se relacionar com a Terra Indígena, está consubstanciado no documento "CARTA A 
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FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, INCRA, POLICIA FEDERAL, JMAC", de 
19.122003: 

"Mesmo com esta nova delimitação acima descrita, alguns parentes nossos ainda 
ficarão fora de nossa terra, caso do (. .. ) Francisco Ferreira da Silva (Lote 63) e os 
parentes da colocação Jacamim, na Resex próximo da cidade (familias de Maria 
Cleuides, José do Basílio e Julio Guerra) e na colocação Pedreira, no Juruá 
(Taumaturgo Dirão e Odon Rodrigues). Estes nossos parentes estão conscientes da 
nossa área pretendida. ps parentes das colocações Pedreira e .la.c@Ej_m, tão logo nossa 
terra esteja demarcada, vão se mudar para dentro da mesma (. . .) Temos muitos 
parentes ainda que moram em outros locais, como Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro 
do Sul, em seringais do Juruá, noutras partes da Resex, noutras terras indígenas, em 
Rio Branco e até no Peru. Ninguém é obrigado a voltar para conviver conosco. Mas, 
se alguém quiser voltar, poderá, desde que toda a comunidade concorde e todos 
concordem em viver de acordo com o regime que estamos implantando aqui, de acordo 
com a maioria da comunidade e buscando manter e preservar nossos recursos 
naturais. A terra que queremos não é só para nós, é para nosso futuro" (Proc, 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1024). 

\ 

\ 
05.1.6) A concordância do INCRA-AC e do IBAMA-AC com a existência da 

Terra Indígena Arara do rio Amônia 

Os fatos: Desde que apareceram as primeiras notícias a respeito da possibilidade da 
FUNAI vir a regularizar um território próprio para os índios "Arara do rio Amônia" em 1999, devido 
ao fato daqueles índios estarem ocupando parcelas da Reserva Extrativista do Alto Juruá (instituída em 
1990 pelo IBAMA), do Parque Nacional da Serra do Divisor (instituído em 1989 pelo IBAMA) e do 
Projeto de Assentamento Amônia (criado em 1996 pelo JNCRA-AC); naturalmente, ocorreram reações 
contrárias à tal idéia por partes de dirigentes e de servidores daquelas duas instituições (Proc, 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 77, 161, 173), de políticos da região (Proc .. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
107 a 109,283, 293), de políticos de outras regíões (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 958 a 961) e de 
organizações da sociedade civil regionais (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 107 a 109, 267 a 277, 
1208 a 121 O). Tais manifestações contrárias à existência de uma terra indígena para aqueles índios, 
também resultou em pedidos de esclarecimentos por parte do Ministério Público Estadual (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 106), da Procuradoria da República no Estado do Acre (Proc. 
FUNAI/BSB rlº 2708/00, fls. 183, 835 a 895), e da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Publico Federal (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 946). 

Durante minha viagem à Terra Indígena Arara do rio Amônia em cumprimento à I.E. nº 
165/DAF/03, em 11.12.2003, tive a oportunidade de me reunir com os dirigentes do INCRA-AC 
(Raimundo Cardoso, Superintendente Regional) e do IBAMA-AC (Anselmo Fomeck - Gerente 
Executivo) na Procuradoria da República-AC, quando aqueles dirigentes assinaram uma "Ata da 
Reunião acerca da questão Arara de Marechal Thaumaturgo-AC", onde assumiram compromissos 
perante o Ministério Público Federal, que, são verdadeiramente, suas concordâncias com a existência 
da terra indígena: 

"O Dr. Anselmo Forneck, por sua vez, informa que o IBAMA tem condições de fazer o 
plano de manejo ( da área da Reserva Extrativista que está delimitada enquanto terra 



r- 

r- 
r-. 
r 
,,.... 
r 
r-, 
r"> 

r> 

r-. - r- - r- 
. r 
r: - ,,e,::_ 
,/"", ~~~f) 
r-, - ,.... 
r> 

r- - ,.... - ,.... 
,-., 
r - 
r- {}t) 
r - ,.... 
r- 
r- 
r- 
r 
I'"' 

,,.... 
r- 

.1""' 

,,.... 
r- 
r- .- - 
"""' 
,,...., 

._j 

Prooossc r:tj: 2-=Jog /c;,,a 
Folha n('.;: / 2- 7.6 => J • MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
- 

indígena) em aproximadamente um ano, com início dos trabalhos em fevereiro de 2004, 
dependendo de dotação orçamentária (. . .) O Sr. Antonio Pereira Neto esclarece que 
existem na área do P. A. Amónia cerca de 33 famílias ( de não índios), sendo necessário 
o levantamento fundiário, ao que o Sr. Raimundo Cardoso se comprometeu a proceder, 
com a participação da FUNAI, em 60 dias, tal levantamento, bem como, nesse mesmo 
prazo, definir a área para a qual as pessoas que deverão ser removidas da Terra 
Indigena serão deslocadas" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 992, 993). 

Tal entendimento, então, é um facilitador no processo administrativo em questão, pois, 
configura que aquelas duas instituições não mais criarão óbices à regularização daquela terra indígena, 
como também participarão ativamente da mesma. 

05.1.7) A construção da aldeia Novo Destino 

O fato: Em todo o transcorrer do "Relatório de Identificação e Delimitação da Terra 
Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho 
Junior, está demonstrado que os atuais Arara do rio Amônia, por seus ascendentes Arara, Santa Rosa, 
Konibo, Amawaka, Kampa e Chama; sempre ocuparam o rio Amônia, estabelecendo-se em 
localidades conjuntas, reunindo parentelas por afinidades étnicas, sociais e políticas ("colocações"), 
demonstrando mesmo inconscientemente a persistência de um substrato cultural indígena em tais 
situações. Assim eles foram localizados por Seeger e Vogel em 1978, por Marco Antonio do Espírito 
Santo, em 1985 e por Terri Valle de Aquino, Antonio Batista de Macedo e Erasmo Belucci, também 
em 1985. Mesmo aqueles que foram expulsos da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, após sua 
regularização, ao se estabelecerem em outras localidades do rio Amônia (que mais tarde ficaram 
inclusas tanto no Projeto de Assentamento Amônia, como na Reserva Extrativista do Alto Juruá), 
mantiveram o mesmo tipo de ajuntamento étnico e sociológico. Trataremos disso, com mais detalhes, 
mais adiante. No entanto, jamais todos conviverem juntos numa mesma localidade, num aldeamento, a 
exemplo de tantos outros grupos indígenas nacionais. A base de suas residências, em todas as 
situações, eram as "colocações" por grupamentos étnicos. No entanto, quando decidiram por um 
empreendimento conjunto à todos eles - a necessidade da regularização de um território comum, a 
terra indígena - isto os aproximou ainda mais e fez surgir a necessidade de uma nova situação de 
habitação, um~ aldeia, um centro de decisões comunitário. Quando o GT da Portaria nº l 054/PRES/O 1 
esteve entre aqueles Arara em abril de 2002, a aldeia, ainda era um sonho: 

- "De certa forma, a colocação Assembléia vem desempenhando o papel de centro 
político para as famílias Arara do Amônia. Aí são realizadas a maioria das festas e, 
como já observamos, é também o sítio onde se pretende erigir a 'aldeia' (através de um 
processo de concentração espacial da população em grande parte similar ao ocorrido 
para a formação da aldeia Apiwtxa (. . .)" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 398). 

Quando estivemos com aqueles Arara em dezembro de 2003, aquele projeto de aldeia, 
denominada apropriadamente de "Novo Destino", já era uma feliz realidade. Começada a ser erguida, 
no Lote 36 do P. A. Amônia, na localidade Assembléia, a partir de maio de 2002, aquela aldeia tinha 
então 12 casas, com uma população intermitente de 102 pessoas, pois, aqueles que possuem lotes 
tanto no P. A. Amônia, quanto na RESEX, ainda mantinham suas residências e roçados nos mesmos e 
utilizavam a moradia contruída na aldeia como local para reuniões, festejos e principahnente como 

50 



,.-. 
,-., 

r- - ,--. - ,-... 

- 
,.,... 

,,.... 
,-. - ,- 
,....... 

r- 

,....... 

- 
?' t]) 
r- 

r: - - 
.,..... 

,..._ 

,-. 

»< 

r- 

,._ 
,.-. 
,,-.. 

,,.... ··) 
,,-. 

r- 

r- 

,.-- 

,.-. 
,,-. 

----- 
,.,... 

r- 

,,,... 

,,.... 

r 

- 
r- 
,.... 
,.-. 

- 
,,-. 

Fui 
' MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

núcleo afinnador da identidade conjunta assumida por todos. Acostumados tradicionalmente a 
viverem em núcleos familiares em suas colocações, cada família extensa resolvendo seus problemas 
de forma isolada, a construção da aldeia, um empreendimento conjunto, tem vários objetivos: a) é um 
local de reorganização étnica; b) é um local visível para que a população regional não-indígena se 
acostume com a idéia de que aqueles "caboclos Arara", com os quais conviveram tanto tempo, são de 
fato uma população indígena; e) é um centro político de tomada de decisões; d) é um centro de festejos 
tradicionais; e) é um centro de assistência à saúde ( é ali que se concentram os atendimentos básicos de 
saúde aos índios de toda a área, administrados pelo pólo-base de saúde indígena de Marechal 
Thaumaturgo, da FUNASA); f) é um centro de instrução formal. 

(Uma das casas da aldeia Novo Destino em 19.12.2003- Foto apneto) 

Como, por conta da tensão social existente na região decorrente da peleja dos Arara do 
rio Amônia pela regularização de um território exclusivo; o preconceito da população não-Indígena 
regional contra aqueles índios se exarcebou, os jovens índios não mais estavam sendo aceitos nas 
escolas municipais das colocações próximas de cada residência familiar, decidiram então construir na 
aldeia Novo Destino uma escola, onde apenas índios estudam. 
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(Escola da aldeia Novo Destino em 19.12.2003- Foto apneto) 

Naquela aldeia Novo Destino são feitas caiçumadas, reuniões e é também um centro de 
lazer: há alí um bom campo de futebol. Com excessão do cacique Francisco Siqueira de Lima Arara 
( que era o habitante tradicional dali), os demais índios que construiram casas na aldeia, só vão para lá 
quando há reuniões, festas e torneios. No cotidiano, cada família volta para suas colocações, onde 
desenvolvem suas atividades corriqueiras e de subsistência (roçado, caça, pesca, coleta, extrativismo). 

Ao redor da aldeia Novo Destino, no lote 36 do PA Amônia, na colocação Assembléia, 
foi plantado um grande roçado (macacheíra, milho, arroz), sob a forma de adjunto (mutirão), cujos 
produtos eram utilizados por todos os índios quando estavam na mesma. 

05.1.8) A Anuência dos Arara do rio Amônia à nova delimitação 

Ainda como decorrente da viagem que realizamos à Terra Indígena Arara do rio 
Amônia em dezembro de 2003 em cumprimento à I. E. nº 165/DAF/2003; participamos da elaboração 
de uma "CARTA À FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, INCRA, POLICIA 
FEDERAL, IMAC", de 19.12.2003, assinada por 32 índios adultos daquela Terra Indígena, que vem a 
ser a anuência e concordância daqueles índios à nova delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia realizada por nós e aos termos gerais do "Relatório de Identificação ... " de 26.05.2003, de 
Walter Alves Coutinho Junior (a única ressalva feita é quanto a delimitação apresentada no mesmo). 
Tal anuência, então, atende ao Art. 2° da Portaria nº I 4/MJ/1996 . 

05.1.9) A construção de nova aldeia, também denominada Novo Destino . ;, 
Posteriormente à nossa viagem à Terra Indígena Arara do __ rio Amônia; tal como 

registramos no item 5.1.3) deste Relatório, em conseqüência das demandas reiteradamente feitas pelos 
Arara ali residentes para que o limite norte de sua área fosse os igarapés Timoteu e Paxiúba; em 
consequência do conhecimento e anuência deles à nossa proposta de delimitação ( que concordava com 
suas propostas) e, ainda para poderem controlar melhor o ingresso de pessoas na área que estavam 
reivindicando e ainda para impedirem que houvesse depredação do meio ambiente da área que 
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reivindicavam (po não-índios pretensamente prejudicados por isso); nos meses de setembro a 
novembro de 2004, por suas livres e expontâneas vontades, decidiram transferir o local da aldeia Novo 
Destino, de onde fora originalmente construída (na colocação Assembléia), para a localidade Quieto, 
na margem direita do rio Amônia, um pouco a jusante da foz do igarapé Timoteu, portanto, dentro da 
área da Reserva Extrativista do Alto Juruá, mas, também dentro da área que aqui estamos delimitando 
enquanto terra indígena. Nesta nova aldeia, funcionarão todos os serviços existentes na outra ( casas 
residenciais, escola, enfermaria, roça comunitária), assim como as justificativas para sua existência são 
as mesmas já citadas quando descrevemos a construção daquela outra aldeia (item 05.1.7). A mudança 
da aldeia Novo Destino para esta nova localidade, ocorreu em novembro de 2004. Tal construção foi 
aceita com restrições pelo IBAMA: 

"Considerando que o povo indígena, em parte, já transferiu a sede da Aldeia para. a 
área que coincide com parte da Reserva Extrativista, porém dentro dos limites 
definidos pela identificação da área reivindicada (. .. ) Considerando que, o povo em 
questão, propõe evitar a pesca e a caça predatória, extiaçãa ilegal de madeira e a 
invasão da área por estranhos (. .. ) solicitamos um documento oficial e nominal que 
possa ser entregue ao líder Arara, recomendando ao mesmo que cesse as atividades 
(construção da aldeia) na comunidade Quieto, área da RESEX (. . .) (Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00, fls. 1229, 1237, 1242). 
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Rubrica: ::/ G 

06) A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ARARA DO RIO AMÔNIA, COMO 
BASE PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UM TERRITÓRIO EXCLUSIVO 
PARA AQUELES ÍNDIOS 

Feita a apresentação deste Relatório, a demonstração de como os_ Arara do rio Amônia 
iniciaram a luta pela regularização de um território para seu uso excJusivo, porque não aceitaram a 
delimitação de sua área tal como fora proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/01 e, a descrição da 
viagem que realizamos em dezembro de 2003, justamente para encontrar as justificativas à alteração de 
delimitação proposta pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol; passaremos agora a demonstrar a origem 
étnica e as localizações tradicionais e atuais dos Arara do rio Amônia, personagens que dão vida a 
toda uma situação histórica e social peculiar em busca de reconhecimento de direitos, fatos que por si 
só justificam a necessidade da regularização fundiária de um território indígena para uso exclusivo dos 
mesmos. A partir do entendimento de como se deu a a construção da identidade étnica "Arara", 
teremos como compreender porque se tomou necessário não apenas a regularização de um território 
indígena para eles, como também que tal território atendesse às suas reivindicações. Nos basearemos, 
obviamente no extraordinário conteúdo do "Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia", de 26.05.2003, do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, em documentos gerados pelos 
próprios Arara e n'outros documentos escritos por técnicos da FUNAI e por outros pesquisadores que 
trabalharam à serviço da FUNAI. 

06.1) A PRESENÇA TRADICIONAL E PERMANENTE DE OUTRAS 
POPULAÇÕES INDÍGENAS (ARARA, AMA W AKA, KONIBO, SANTA ROSA, CHAMA E 
KAMPA) NO RIO AMÔNIA, DIVIDINDO O MESMO ESPAÇO TERRITORIAL COM OS 
ASHANINKA DO RIO AMÔNIA 

O "item I - Dados Gerais - e) Os índios do Amônia e f) Conjuntura Atual", do 
"Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, de 
autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, :fls. 362 a 378), 
apoiado em consistente pesquisa bibliográfica, demonstra com profundidade e clareza a presença 
imemorial, tradicional e permanente de índios Arara, Amawaka, Kampa (Ashaninka), Shipibo, Piro, 
Chama, Konibo, Santa Rosa e Jaminawa em toda a extensão do rio Amônia, antes mesmo que naquele 
rio chegassem os primeiros colonizadores não-índios ao fmal do século XIX, vindos do Brasil e do 
Peru, para iniciarem os empreendimentos seringalista e caucheiro naquela região e de coroo, já no 
século XX, aqueles empreendimentos econômicos exógenos influenciaram a vida de todos os índios 
dali e os obrigaram, compulsoriamente, a se relacionar econômica e socialmente com os colonizadores 
não-índios e ainda, como as relações entre os Ashaninka do alto rio Amônia e os descendentes 
daqueles outros grupos tribais, tradicionais habitantes dali, ocupantes de seus alto e médio curso, se 
tomaram difíceis; obrigando-os a se diferenciarem entre si e para a população não-índia regional e, 
ainda, à se excluírem. Comprovando as informações contidas naquele "Relatório de Identificação ... ", 
existem vários documentos: a) o texto "Kamparia - Breve Notícia Etnográfica", de 07.07.1978, de 
autoria do antropólogo Arno Vogel; '. b) o texto "Dados Complementares para a delimitação e 
demarcação de área indígena para os índios Kampa do alto Juruá, município de Cruzeiro do Sul-Acre, 
de 1978, de autoria dos antropólogos Anthony Seeger e Amo Vogel; e) o "Relatório-de Viagem, para 
identificar e delimitar a Área Indígena Kampa do rio Amônea", de 17.09.1985, do sociólogo Marco 
Antonio do Espírito Santo; d) o "Relatório de Viagem", de 15.12.1985, escrito em conjunto pelo 
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Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

antropólogo Terri Valle de Aquino, pelo sertanista Antonio Luiz Batista de Macedo e pelo engenheiro 
Erasmo Belucci; e) o "Relatório - Área Indígena Arara do rio Bagé", de 01.02.1987, de autoria do 
indigenista José Carlos dos Reis Meirelles Junior e; f) uma dissertação de mestrado, da antropóloga 
Margarete Kitaka Mendes ("Etnografia Preliminar dos Ashaninka da Amazônia Brasileira"), de 1991 
e, f) uma dissertação de doutorado, do antropólogo José Pimenta ("Índio não é todo igual - A 
construção Ashaninka da História e da Política Interétnica"), de 2002 . 

É interessante registrar que, nos documentos escritos por Marco Antonio do Espírito 
Santo em setembro de 1985 (Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 29) e Terri Valle de Aquino, Antonio 
Luiz Batista de Macedo e Erasmo Belucci em dezembro de 1985 (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 
142), os índios Arara, Santa Rosa, Konibo, Amawaka e Kampa que habitavam a parte baixa da Terra 
Indígena Kampa do rio Amônea, são denominados de forma conjunta como "Kampa não tradicionais", 
enquanto os Ashaninka que habitavam a parte alta da área são denominados de "Kampa tradicionais"; 
demonstrando que, de uma forma ou outra, aquelas populações indígenas tinham alguma forma de 
relações e entendimentos, pois eram nominadas da mesma forma, diferenciando-as apenas a maneira 
como cada uma participava da situação de contato; os "Kampa tradicionais", embora envoltos pelos 
modos econômicos e sociais dessa situação, mantinham sua cultura tradicional de forma integral e os 
"Kampa não tradicionais", também envoltos pelos modos econômicos e sociais dessa situação, não 
tiveram meios de resistir; depopularam-se, miscigenaram-se entre si e com a população não-indígena 
regional e perderam grande parte de seus substratos culturais tradicionais. 

E, se observarmos ainda que todos estes textos foram escritos ou por técnicos da 
FUNAJ (Marco Antonio do Espírito Santo, Terri Valle de Aquino, Antonio Luiz Batista de Macedo, 
Erasmo Belucci, José Carlos dos Reis Meirelles Junior) ou por antropólogos contratados pela FUNAJ 
para fazerem pesquisas de seu interesse (Aothony Seeger e Arno Vogel); concluímos que nossa 
instituição, obrigatoriamente tinha, desde 1978, o conhecimento dessas informações e, por 
decorrência, a ciência da presença daqueles índios, dividindo o mesmo espaço territorial com os 
Ashaninka do rio Amônia: 

"Em que pese a escassez de dados a respeito do povoamento indígena da região, existe 
um consenso dos in!Ormantes regionais a respeito da presença de grupos Xama, 
Amahuaca. e Santa Rosa na área ao longo do século (...J-No Amônea, de acordo com 
as observações do trabalho de campo, localizamos famílias indígenas do gru.po Kampa 
·em cinco colocações distintas ao longo do rio:(..) 2°. Mais ou menos a meio caminho 
·entre o Remanso e o igarapé Taboca, encontramos a família do Kampa Marcelino(...) 
Nesta colocação encontra-se também a única família remanescente dos caboclos Santa 
Rosa, outrora numerosos na região (. .. ) 3ª. Pouco abaixo do igarapé Taboca vive 
Taumaturgo, índio Kampa, sobrevivente de uma família numerosa (3 mulheres e mais 
18 pessoas entre filhos, afins & netos) que a febre amarela dizimou. Nas proximidades 
acha-se ainda uma família do grupo Shama ... " (Proc. 3125/85, fls, 144, 171, 172, im ~ 
"A população Kampa, contida na área delimitada (Terra Indígena Karnpa do rio 
Amônea), é constituída de um grupo diferenciado comandado por Taumaturgo, na 
parte baixa da área, e os Kampa tradicionais na parte alta. O grupo sob a influência de 
Taumaturgo. é o resultado da miscigenação de Kampa. Amoaca, Santa Rosa e Xama. 
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Há uma nítida separação entre os dois grupos, cultural e espacial. O modo de vida do 
grupo de baixo (aquele, comandado por Taumaturgo), é semelhante à dos brasileiros no 
que diz respeito ao vestir, construção de casas e a língua fluente é o português. Os 
Kampa tradicionais fazem restrições aos miscigenados e deculturados. Realmente, há 
uma situação de cruzamento intertribal tão grande, que os elementos se 
autodenominam apenas caboclos, chegando a perder o elo de origem" (Proc. 
FUNAJ/BSB nº 3125/85, fls. 29). 

{IP 

"A população Kampa do rio Amônia é constituída por 260 índios, no total de 50 
famílias, vivendo espalhadas ao longo deste rio e do Amoninha até a .fronteira peruana. 
Não formam, portanto, uma única aldeia, pois suas malocas estão dispersas por toda a 
área, delimitada pela Funai em Fevereiro de 1985, com aproximadamente 67.050 
hectares (a Terra Indígena Kampa do rio Amônea). É uma popu.lação formada por dois 
grupos étnicos distintos. O primeiro deles, localizados ria parte baixa da área, é o 
resultado da miscigenação de vários povos: Kampa, Santa Rosa. Amuaca, Kaxinauá e 
Xama. São chamados genericamente de 'caboclos', pois muitos deles já perderam 
muito de suas tradições culturais (. . .) O segundo grupo é formado por pelos Kampa 
tradicionais, ocupantes da parte alta da área indígena, e se autodenomina 'Ashaninka' 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 142). • 
"A história do êxodo dos Shauanaua das margens do Bagé é bem antiga. Iniciou-se 
com as correrias do inicio do século. Depois pelo preconceito dos patrões 
materializado na exploração e não aviamento de mercadorias, as doenças, fizeram com 
que eles se dispersassem pelo Tejo, Dourado, Amônea e até Cruzeiro do Sul " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 1238/87, fls. 09) 

"Com a entrada dos Ashaninka no rio Amônia, os Amahuaka afastaram-se e, em 
alguns casos renderam-se. Ainda hoje (1991) existem remanescentes dos Amahuaka 
encontrados pelos Ashaninka no rio Amônia há cerca de 50 anos atrás; trata-se, em 
geral, de mulheres capturadas quando crianças e que depois de adultas casaram-se 
com homens brancos, Ashaninka, Kashinawa, Santa Rosa, Konibo ou Kokama. 
Segundo regionais, os 'Santa Rosa', falantes de língua Quéchua, precederam os 
Ashaninka no rio Amônia (. . .) Em suma, ao que tudo indica, por ocasião da chegada 
dos atuais Ashaninka no rio Amônia, há cerca de ciquenta anos, habitavam ainda a 
área os índios Santa Rosa e Amahuaka " (Proc, FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 371 ). 

"(..) Na década de 1980, Thaumaturgo Kampa morava entre os igarapés Remanso e 
Taboca, onde se localiza hoje à' aldeia Apiwtxa. Considerava-se kuraka da área situada 
entre o igarapé Artur, onde começa a Terra Indígena (Kampa do rio Amônea), até a 
foz do Taboca. As famílias que ocupavam este território. eram resultado de uma grande 
miscigenação étnica, realizada através de casamentos entre brancos, Ashaninka e 
outros grupos indígenas. remanescentes de povos que ocuparam o rio Amónia no início 
do século XX ou vindos. posteriormente, do Juruá ou do Ucayali: Amahuaka, Shama. 
Santa Rosa, Kaxinawá, Jaminawá, Arara (. . .) Eles referem-se ao grupo liderado por 
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Thaumaturgo Kampa com desdém, dizendo serem 'índios misturados' ou 'caboclos· 
(Pimenta, 2002, fls. 316). 

Consequentemente, tanto pelo "Relatório de Identificação ... " de Walter Alves Coutinho 
Junior e pelas citações acima registradas, nem nós e nem ninguém, podemos-ter nenhuma dúvida a 
respeito da presença tradicional e permanente de índios Arara, Amawaka, Santa Rosa, Konibo, Kampa 
e Chama no alto rio Amônia ( os "Kampa não tradicionais"); e de que tal presença, não apenas é 
anterior à chegada dos Ashaninka à mesma região ( os "Kampa tradicionais"), como também foi 
continua e consolidada sobre bases culturais nitidamente indígenas; além de que o governo brasileiro 
(FUNAI) embora omisso em assisti-los, tinha conhecimento dessa tradicionalidade e permanência. 

·o6.2) A PRESENÇA SOCIAL E CULTURALMENTE ORGANIZADA DE 
POPULAÇÕES ARARA, AMAWAKA, KONIBO, SANTA ROSA, CHAMA E KAMPA NO 
RIO AMÔNIA, AINDA DIVIDINDO O MESMO ESPAÇO TERRITORIAL COM OS 
ASHANINKA DO RIO AMÔNIA 

O simples dado factual de que determinada população indígena habitou tradicional ou 
imemorialmente algum território, por si só, não é garantia· de atuais direitos fundiários às mesmas. A 
tradicionalidade da ocupação, base do atual direito fundiário indígena brasileiro, tal como está definida 
no § 1 º do art. 231 da Constituição Federal, pressupõe as quatro seguintes condições, interlígadàs, 
intrínsecas e conjuntas: permanência da ocupação sob formas culturais especificamente indígenas; a 
maneira de como os índios sobrevivem naquela ocupação; se aquela ocupação tem os recursos 
ambientais necessários ao bem estar dos índios e, se aquela ocupação é imprescindível à reprodução 
física e cultural dos mesmos. O sr. Procurador da República, Wagner Gonçalves, assim se manifesta a 
respeito da situação de tradicionalidade da ocupação de terras indígenas: 

"Assim, não se resume a terra na definição constitucional ao local das malocas, ou às 
áreas de atividades produtivas, ou àquelas necessárias ao seu bem estar, ou às 
necessárias à sua reprodução física e cultural. Diante dessa definição, cujos elementos 
se entrelaçam e se interagem podem-se extrair duas conclusões: Quanto à primeira, 
socorre-me novamente o professor José Afonso da Silva: terras tradicionalmente 
ocupadas não revela uma relação temporal, não se refere a tempo de ocupação. 
'Ocupadas tradicionalmente não significa ocupação imemorial'. Segundo o ilustre 
autor: 'O tradicionalmente refere-se . . . ao modo tradicional de os índios ocuparem e 
'utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional de 
como eles se relacionam com a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras 
menos estáveis, e as que tem espaços mais amplos em que se deslocam, etc. Daí dizer 
se que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradições. A segunda conclusão, 
s.m.j., decorre do fato de terras tradicionalmente ocupadas pressupor habitação em 
caráter permanente, como base de um habitat, no sentido ecológico da relação de um 
povo com a terra onde vive ... " (Souza, Wagner Gonçalves, 1994~ fls. 82, 83). 

Fizemos este pequeno intróito, no sentido de dar suporte às argumentações que se 
seguirão, as quais demonstram que os índios Arara, Santa Rosa, Amawaka, Kampa, Konibo e Chama 
( os "Kampa não tradicionais" e ~~ais ."~a do rio Amônia") 1_empre oc,!l~aram de forma trad!cional ": J 
(portanto, segundo modos e tradições indígenas) as terras do alto no A:momá, mesmo quando tiveram 1\. 
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de dividir o mesmo espaço territorial com os Ashaninka ("Kampa tradicionais") e mesmo quando 
sofreram perdas populacionais e culturais irrecuperáveis, em decorrência do contato com as frentes de 
expansão das economias seringalista e caucheira, As suas formas de organização espacial por unidades 

1 
r~idenciais ligadas por consaguinidade e afinidades (casamentos, compadrio1_ são a demonstração da 
~cupação tradicional e permanente daquele terátório, como veremos e!!!__seguida. 

O "item II - Habitação Permanente - g) Localização, VII - Conclusão e Delimitação - 
y) Visada Étnica" do "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, do antropólogo Walter Alves 
Coutinho Junior (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 384 a 392), também apoiado em extensa 
bibliografia e em pesquisa de campo, centra sua atenção sobre os modos de ocupação e convivência 
que aqueles índios que atualmente se auto-denominam "Arara do rio Amônea" ( originalmente, 
famílias de ascendência Arara, Amawaka, Konibo, Santa Rosa, Chama e Kampa os "Kampa não 
tradicionais") tinham em toda a extensão do rio Amônia, especiahnente durante todo o transcorrer do 
século XX. No período em que parte deles tiveram de conviver no mesmo espaço territorial que os 
Ashaninka ("Kampa tradicionais"), portanto, antes da regularização da Terra Indígena Kampa do rio 
Amônea, o antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, consegue perceber com rara competência que, 
tais famílias, mesmo alquebradas pela situação de contato, por casamentos interétnicos, pela perda 
populacional e cultural - resultantes da situação de contato e do abandono governamental a que foram 
submetidos - encontraram um modo de convivência entre si, em localidades próximas e afins, 
estabelecidas fundamentalmente em três núcleos residenciais básicos ao longo do rio Amônia 
(Amawaka/Konibo/Kampa - Santa Rosa/Kampa e Arara/Jaminawa/Kaxinawá), constitutivos em si de 
uma identidade étnica, geográfica e sociológica peculiar, original; que se estabeleceu com o tempo e se 
perpetuou, com a necessidade de se organizarem e se protegerem mutuamente contra interesses 
adversos (dos Ashaninka tradicionais e dos patrões seringalistas), gerando um sistema muito próprio 
de relações sociais, que configurou e assegurou, talvez até inconscientemente, a permanência e 
continuidade de suas identidades indígenas; fato social já constatado e registrado nos relatórios de 
Amo Vogel e Anthony Seeger (1978), Marco Antonio do Espírito Santo (1985) e Terri Valle de 
Aquino, Antonio Luiz Batista de Macedo e Erasmo Belucci (1985). 

Tal sistema então, que se durante décadas de convivência interna e com a sociedade 
não-indígena regional, parecia ( aos desavisados) não evidenciar a existência de um grupamento 
indígena que o vivia em seu substrato; existia de fato e assim foi registrado por aqueles pesquisadores 
acima referidos e, tomou-se, a partir da demanda conjunta por um território em 1999, evidente e 
claro;_ constituindo-se a base ideológica e demonstrativa, de sua existência. Por isso, o antropólogo 
Walter Alves Coutinho Junior, em seu "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, registra com 
propriedade, que aqueles antigos "Kampa não tradicionais", agora nominados "Arara do rio Amônia", 
são sim, pertencentes a um grupo social indígena, porque se organizavam, se concebiam e se 
afirmavam, segundo tradições indígenas, e as-sim permaneceram e continuam a permanecer: 

"Como quer que seja, os laços sociais engendrados ao longo do tempo entre essas 
famílias indigenas de origens étnicas diversas já estavam suficientemente consolidadas 
neste período para que elas pudessem ser vistas como um grupo orgânico, dotado de 
uma certa unidade política" (Proc. FUNAIJBSB nº 2708/00, fls. 372). 

"a) afora a própria reivindicação das famílias interessadas (a luta pelo território) (em 
si mesma considerada um fato constitutivo), há elementos suficientes que permitem 
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afirmar a existência de uma genuína identidade étnica construída sob o manto dos 
rótulos Arara ou Apolima '' (Proc. FUNAIJBSB nº 2708/00, fls. 454, 455). 

"Como regra geral, não foram indivíduos ou familias nucleares os protagonistas dessa 
mobilidade espacial, mas sim determinadas parentelas que, emrazão de um processo 
histórico bastante complexo, amalgamaram-se ao longo do século passado para formar 
a comunidade indígena atualmente existente. Congruente com a dinâmica dessa 
conjunção étnica, essas parentelas dispuseram-se em clusters de habitações que, se não 
chegam a conformar 'grupos locais' propriamente ditos, são dotados de suficiente 
nitidez para serem reconhecidos como 'colocações' ocupadas predominantemente por 
tais ou quais famílias extensas. Assim, embora os Arara do Amônia constituam uma 
uma unidade social com laços de parentesco bem definidos no presente, podemos 
compreender melhor o seu devir examinando de forma independente a trajetória 
histórica dos principais conjuntos familiares que se conjugaram para produzir a atual 
configuração étnica Essas parentelas ou famílias extensas, de qualquer modo, já não 
representavam a fração de uma exclusiva sociedade indígena, mas constituíam em si 
mesmas o produto da união entre integrantes de grupos étnicos diferentes, inclusive 
não indígenas" (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 385,388 e 389). 

Essa compreensão do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, que vem a ser um 
resumo de entendimentos anteriores já manifestados por outros técnicos da FUNAI e pesquisadores; é 
confirmada pelos próprios "Arara do rio Amônia", em dois documentos: o primeiro, uma Carta, de 
28.01.2003, endereçada à várias autoridades e, o segundo outra "CARTA À FUNAI, 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, INCRA, POLICIA FEDERAL, IMAC", de 
19.12.2003: 

"A muitos anos nós vivemos aqui no Rio Amônia, vivemos aqui a mais de 100 anos.A 
14 anos atrás nos morava na área dos Achaninkas, com a criação de sua terra os 
mesmos não quiseram nos junto com eles porque nos era de outra tribo e vários povos 
na verdade somos amoaca, thama, Santa Rosina e Arara mas consideramos ho;e uma 
s6 família (..) " (Proc. FUNAIJBSB nº 2708/00, fls. 466). - 

"a) Somos um povo originário de frações de índios Arara, Amawaka, Tchama, Konibo, 
Santa Rosa e Kampa; reunidos desde meados do século XX no rio Amôanea; onde 
'procuramos sempre estar juntos e viver uma vida de acordo com nossas origens e 
tradições. Atualmente, somos conhecidos como os "Arara do rio Amônea" . e 
concordamos com essa designação. 
b) Como está escrito no Relatório, nossas histórias são um resumo do que foi a 
ocupação dessa região do Juruá por empreendimentos econômicos vindos do Brasil e. 
do Peru desde final do século XIX, os quais afetaram a vida das-populações indígenas 
nativas dessa região, de uma forma total: muitos índios foram mortos pelas correrias, 
por doenças, por conflitos intertribais; muitos índios e povos tiveram de abandonar 
seus locais de origem e, quase todos os índios dessa região tiveram que se incorporar 
aos empreendimentos não-indígenas que se fixaram por aqui. Esta história é comum à 
nós, quanto para outros povos indígenas que conseguiram sobreviver àqueles tempos 
duros e hoje estão em processo de recuperação de seus territórios e culturas (. .. ) 
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e) por causa dessa história de dificuldades que vivemos, abandonados a n.ossa própria 
sorte, sem nenhum apoio do governo brasileiro, é que tivemos de achar nossos próprios 
meios de sobrevivência num contexto social e econômico completamente adverso. Por 
falta de conhecimento de nossos direitos, sem apoio de ninguém, tivemos de sobreviver 
do jeito que pudemos: nos juntando a alguns não-índios, com os quais constituímos 
nossas atuais famílias e aos processos econômicos vividos regionalmente, como a 
extração de borracha, de madeira, de caça; porque não tínhamos nem alternativas e 
nem consciência de tudo o que nos cercava. O Relatório descreve muito bem a situação 
que atravessamos até chegarmos ao dia em que tomamos consciência de nossos 
direitos e decidimos lutar por eles. 
d) O Relatório descreve muito bem como nós estivemos sempre no rio Amônea, depois 
que nossos ancestrais foram desalojados de seus sítios tradicionais no Tejo, no Bagé, 
no Dourado, no Breu e outros rios dessa região. Por isso, nossos pais, avós e a nossa 
atual geração, temos o rio Amônea como o nosso lugar de origem e onde nos iremos 
perpetuar. Nosso lugar é aqui ! Quando fomos expulsos da· Terra Indígena Kampa do 
rio Amônea no início dos anos 90, procuramos, em nossa maioria, continuarmos no rio 
Amônea, porque aqui era o nosso berço, especialmente as colocações Assembléia· e 
~idéo (. .. ) (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 1019, 1020). 

Demonstrando e confirmando a assertiva dessa compreensão da situação étnica peculiar 
vivida anteriormente pelos atuais "Arara do rio Amônia", portanto, da sua condição étnica de índios e 
da ocupação tradicional e permanente deles no alto rio Amônia; o sociólogo Marco Antonio do 
Espírito Santo, em · seu "Relatório de Viagem para a identificação da Área Indígena Kampa do rio 
Amônea", de 17.09.1985; os técnicos Wilton Madson Andrade e Leonardo Pacheco, em "Relatório de 
levantamento fundiário da Área Indígena Kampa do rio Amônea", de abril de 1985 e os antropólogos 
Arno Vogel e Anthony Seeger em "Relatório de Viagem ao Alto Juruá" de 24.07.1978, registraram 
nominalmente a presença de 91 indivíduos Arara, Amawaka, Santa Rosa, Konibo, Chama e Kampa 
convivendo de forma organizada entre si, entrelaçadas por laços de casamento e consaguinidade, no 
mesmo espaço territorial que os Ashaninka do rio Amônea, os configurando, então, enquanto 
parentelas indígenas que mantinham relações de parentesco, afinidades, convivência, localidades e 
interesses comuns, portanto, reproduzindo suas etnicidades indígenas, tratados então como os "Kampa 
não tradicionais. Tais parentelas indígenas registradas pelos pesquisadores e técnicos acima referidos, 
e que aqui reproduziremos, somados à outros índios (que citaremos mais adiante) originaram os atuais 
"Arara do rio Amônia". 

Ao reproduzirmos em conjunto as informações daqueles pesquisadores e técnicos, 
adicionaremos ( entre parênteses e negritado ), a etnia de origem de cada um e um número para os 
índios ali mencionados, os quais se encontram atualmente localizados na Terra Indígena Arara do rio 
Amônia ou, mesmo não estando na mesma, continuam atualmente a manter relações permanentes com 
seus habitantes/parentes. Aqueles que não estão com sua origem étnica e numerados, ou já morreram 
ou não mantém relações permanentes com os atuais habitantes da Terra Indígena em causa. Os 
números que registramos ao lado da origem étnica de cada um, foram dados aos mesmos em 
levantamento populacional realizado em junho de 2001 pelo antropólogo Walter. Alves Coutinho 
Junior e atualizados por mim mesmo, em 21.12.2003: 
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Folha nº: / 3()'1 
Rubrica:_ ~{.,._- _ 

"Localização =Amoninha, 02 casas 
34 - José Macedo - 57 anos, natural do Amônea (Arnawaka-115) 

- Ana Rosa - 60 anos, natural do Amônea, irmã de Taumaturgo (Kampa-116) 
35 - Julio Guerra - 32 anos, natural do Peru, está a 06 anos no Amônea (Santa Rosa- 

225) 
«Adélia - 22 anos, natural do Amônea 
1. Julio - 02 anos (Santa Rosa-226) 

36 «Taumaturgo de Azevedo - 56 anos (Kampa-229) 
- Joana Aldenora Pinheiro - 22 anos, natural do Amônea 
1. Maria Ema - 03 anos (Kampa-297) 
2. Taumaturgo Filho - 05 anos (Kampa-299) 

'37 - Raimundo - pai Kampa e mãe Xama, sobrinho de Taumaturgo (Chama-261) 
- Dora (branca) filha de criação do ocupante Fausto (Arara-260) 
Lfilho de OI mês (Arara-262) 

38 - José Valdivino Batista - 25 anos, filho de pai Kulina e mãe Kaxinawá 
- Maria Moreira de ·Lima - 28 anos, nasceu no Tejo 
1. Maria de Fátima - 04 anos 
2. José Francisco= 03 anos · - · 
3. Valdenade - 01 ano 

39 - Antonio Avelino - 68 anos (. .. ) é descendente Santa Rosa 
- Maria Macedo - descendente Xama, irmã de José Macedo (Amawaka-74) 
1. José Antonio - 18 anos (Santa Rosa-92) 
2. Rosa Maria -19 anos - mora em Cruzeiro do Sul 
3. José Ângelo - 12 anos (Santa Rosa-83) 
4. José Davi - 11 anos (Santa Rosa-97) 
5. Antonio Marizete-10 anos (Santa Rosa-277) 
6. José Rosildo - 09 anos (Santa Rosa- 75) 
7. Maria Dulcimari - 04 anos (Santa Rosa- 76) 
8. José Antonio - 02' anos (Santa Rosa- 77) 
9. José (netoi.filho de Rosa (Santa Rosa-78) 
1 O. Maria (Santa Rosa- 79) 

Localização - imediações do igarapé Taboca, 06 casas, 06 famílias 
41 - César Romão - 3 6 anos, natural de Ucayali 

- Matchao - 26 anos (Kampa-320) 
1. Ilda-10 anos 
2. Domingo -11 anos 
3. Francisco - 06 anos (Kampa-237) 
4. José - 05 anos : i) 
5. Arnaldo - 02 anos 

42 -Francisco Penedo Flores-36 anos (. .. )filho de mãe Santa-RJ:sa e pai Kampa 
- Maria Lúcia - 35 anos, sobrinha de Taumaturgo 
1. Terezinha-14 anos 
2. Alcides= 10 anos (Konibo-123) 
3. Dora - 09 anos 
4. Mário - 06 anos 
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Processo n":. Z. t-º8 /~ 
Folha nº: 13 08 

R~ubrica: . fr', ~ ) 

- Francisco Rodrigues - 79 anos, pai de Maria Lúcia (Konibo-122) 
- Guilherme Rodrigues - 23 anos 

43 - Francisco Macedo - 30 anos, mãe Kampa e pai baiano (Kampa-124) 
- Isaura - 22 anos, filha de José Basílio 
1. Tiana-05 anos (Karnpa-127) 
2. José- 08 anos (Kampa-117) 
3. Francisco - 02 anos 

44 - José Basílio - 43 anos, pai Xama e mãe Kampa (Chama-212) 
- Maria Mercedes - 51 anos, é cabocla mas não sabe a origem (Amawaka-213} 
1. Maria Laura-18 anos (Chama-296) 
2. Maria Cleuide -15 anos (Chama-206) 
3. Cleonice - 09 anos (Chama-214) 
4. Cremilda (Chama-215) 
5. Manoel Cosme - 06 anos (Chama-216) 
6. Edson-02 anos (Chama-217) 

45 - Sabino Valdivino Batista - 70 anos (. . .) filho de pai Kulina e mãe Kaxinawá 
- Nadir =Jaminawa, nasceu no Bagé 
1. Raimundo 
2. Francisco (Arara-33) 
3. José Francisco - 02 anos 
4.7,eca 
- José Francisco (neto) 
- José Roberto (neto) 
- Raimundo Nonato (genro) 
«Maria 
-Francisco 
- Laurinda (Kampa) sobrinha de Taumaturgo (Konibo-282) 
l. Ponto - 06 meses (Arara-283) 

46 <Antonio Moreira dos Santos (Major) (NI-134ª) 
- Julieta - 27 anos, filha de Taumaturgo (Kampa-135) 
1. Antonio Neto - 11 anos (K.ampa-252) · 
2. Rosângela= 09 anos (Kàmpa-290) 
3. Denison= 08 anos (Kampa-144) 
4. Jesuila - 06 anos (Kampa-136) 
5. MariaJosé-03 anos (Kampa-137) 
6. Ruémiston -11 meses (Kampa-138) 

47 - Odon Rodrigues Alves - 47 anos (Chama-232) 
- Elida - 28 anos, filha de Taumaturgo 
1. José Francisco - 13 anos 
2. Maria Ancélia-1 O anos (Chama-234) 
3. Sebastião - 01 ano 

Localidade Remanso 
Laudo de Vistoria nº 01 <Fausto Alves Bezerra/Georgina Siqueira Lima (NJ/Arara-19, 

59, 153, 257\ 258, 260) 

:_"-, 62 
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Laudo de Vistoria nº 18 - Antonio Gomes de Oliveira Filho e Irmãos (Arara-40, 62, 
157, 195,294, 295)" (Proc. FUNAI/BSB nº 4456/78, fls. 34; Proc. FUNAI/BSB nº 
1588/85, fls. 12 a 19, 124 a 132 e Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 10, 25, 26, 27). 

,...,; .. 
(Ma1xao Kampa, de frente e Ana Rosa Kampa, de perfil, registradas 
por M.A. Espírito Santo, em 1985, presentes à reunião na aldeia 

Novo Destino em 19.12.2003 -foto apneto) 

Todos estes índios acima referidos, que vrviam nas localidades Amoninha, igarapé 
Taboca e Remanso, dentro da Terra Indígena Kampa do rio Amônia (os 'clusters' de localização 
Aroawaka/Konibo/Kampa - Santa Rosa/Kampa e Arara/Jaminawa/Kaxinawá referidos no "Relatório 
de Identificação ... " de Walter Alves Coutinho Junior), com o início do processo de regularização da 
mesma a partir de março e abril de 1985, foram obrigados à abandoná-la pelos Asbaninka dali, indo 
assentar-se, também de forma tradicional e organizada em outros locais tradicionais deles mesmos no 
próprio rio Amônia (colocações Assembléia, Jacamim, Paalmário, Montevidéo, Tetéu, Timoteu) ou na 
margem direita do rio Juruá, pouco abaixo da cidade de Marechal Thaumaturgo-AC. Trataremos desse 
assunto com mais detalhes mais adiante. 

Então, tanto o "Relatório de Identificação ... " de Walter Alves Coutinho Junior e as 
citações acima registradas demonstram ( e não há como se contrapor à isto) que os índios Arara, 
Amawaka, Santa Rosa, Konibo e Chama (os "Kampa não tradicionais"), sempre ocuparam o alto rio 
Amônia, de forma tradicional, dentro de padrões de organização indígena; seja quando tiveram de 
dividir o espaço território com os Ashaninka ("Kampa tradicionais"), seja quando tiveram de buscar 
outras localizações naquele mesmo rio após terem sido expulsos· pelos Ashaninka das localidades 
Amoninha, Taboca e Remanso. · ~ 
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06.3) A PRESENÇA SOCIAL E CULTURALMENTE ORGANIZADA DE 
POPULAÇÕES ARARA E SANTA ROS~ NO RIO AMÔNIA, FORA DA ÁREA 
DELIMITADA PARA OS ASHANINKA DO RIO AMÔNIA, NO TERRITORIO 
ATUALMENTE DENOMINADO TERRA INDIGENA ARARA DO RIO AMÔNIA 

Mas, haviam outros índios no rio Amônia, que não dividiram o mesmo espaço territorial 
com os Ashaninka ("Kampa tradicionais") e sim, estavam localizados tradicionalmente em um 
território que lhes era próprio, exclusivo. O "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, de Walter 
Alves Coutinho Junior, citando Marco Antonio do Espírito Santo, nos informa da presença de várias 
famílias indígenas Arara e Santa Rosa, em março e abril de 1985, localizadas no rio Amônia, na 
colocação Montevidéo, do Seringai Minas Gerais, portanto, fora do espaço territorial definido pelo GT 
das Portarias nº 1829/E de 04.02.85 e 1838/E de 05.03.85 como a Terra Indígena Kampa do rio 
Amônea (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 389). 

No seu "Relatório de Viagem para a identificação da Área Indígena Kampa do rio 
Amônea", de 17.09.1985, o sociólogo Marco Antonio do Espírito Santo, além de demonstrar que no 
mesmo espaço territorial dos "Kampa tradicionais", que o GT que ele coordenou e definiu como a 
"Área Indígena Kampa do rio Amônea", estavam estabelecidos tradicional e permanentemente e ali 
viviam de forma indígena organizada, várias parentelas de "Kampa não tradicionais" (Arara, Santa 
Rosa, Amawaka, Konibo, Chama), como demonstramos no item anterior; ele também constatou que, 
fora daquela área delimitada para os "Kampa tradicionais", e às margens do rio Amônia, também 
viviam de forma tradicional e organizada, outras parentelas indígenas, formadas por índios 
"Kaxinawá" e Santa Rosa ( estudos mais aprofundados depois, demonstraram que a origem das 
famílias ali encontradas eram de índios Arara e não Kaxinawá), num total de 25 indivíduos. 

Tais famílias, somadas àquelas de "Kampa não tradicionais" que dividiam o mesmo 
espaço territorial com os "Kampa tradicionais", formaram então, os atuais "Arara do rio Amônia", pois 
também eram parentelas indígenas que mantinham relações de parentesco entre si, afinidades, 
convivência, mesma localidade e interesses comuns, configurando também a permanência de sua 
etnicidade indígena. Tais parentelas indígenas, foram registradas por aquele sociólogo e aqui, 
reproduziremos tal registro. Ao reproduzirmos as informações recolhidas em 1985 por aquele 
sociólogo, adicionaremos (entre parênteses e negritado), a etnia de origem de cada um e um número 
para os índiosali mencionados, os quais se encontram atualmente localizados na Terra Indígena Arara 
do rio Amônia ou, mesmo não estando na mesma, continuam atualmente a manter relações 
permanentes com seus habitantes/parentes. Aqueles que não estão com sua origem étnica e 
numerados, ou já morreram ou não mantém relações permanentes com os atuais habitantes-da Terra 
Indígena em causa. Os números que registramos ao lado da origem étnica de cada um, foram dados aos 
mesmos em levantamento popu}acional realizado em junho de 2001 por Walter Alves Coutinho· Junior 
e atualizados por mim mesmo, em 21.12.2003: 

"O rio Amônea divide-se em: área de exploração de borracha, da Vila Marechal 
Taumaturgo, subindo o rio até o igarapé Montivideo, onde se encontra a última 
colocação do seringal Minas Gerais; e daí, a área de exploração de madeira, onde se 
localizam os Kampa. Esta última colocação do seringai Minas Gerais. derwminada 

~ \ Montivideo. está ocupada por 04 famílias de índios. resultado da miscigenação. 
Kaxinawa. Santa Rosa e branco. Estas famílias. como estão na área de borracha. 

~) 
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ficaram fora da área Kampa delimitada, porque os Kampa não tem interesse na área 
de seringai e nem se dão com estas familias, consideradas pelos Kampa como 
preguiçosos, ladrões e feiticeiros, e chamados do modo geral de Kaxinawá. São eles: 
1 - Maria Amélia Gomes - 40 anos, natural do rio Breu, mãe Kampa e pai Santa Rosa 

(Santa Rosa-26) 
- José Gomes de Souza(branco) - 53 anos (Nl-25ª) 
1. Antonia= 04 meses (Santa Rosa-30) 
2. Antonia-12 anos (Santa Rosa-52) 
3. Dorimar - 06 anos (Santa Rosa-29) 
4. José Railton - 08 anos (Santa Rosa-06) 

2 - Maria de Fátima -19 anos, natural do Tejo, pai Kaxinawá e mãe branca (Arara- 
10) 

- Francisco Josimar (branco) - 21 anos (Santa Rosa-09) 
Localização - colocação Momivideo, do seringai Minas Gerais, igarapé 
Montivideo, 03 casas, OI casa de farinha. 

3 - Albertino Siqueira de Lima - 60 anos, pai de Maria de Fátima (Arara, irmão de 
157, 258) 

- Maria (branca) (Nl-173ª) 
1. Geraldo Siqueira- 28 anos, natural do rio Tejo (Arara-174) 

- Mariana - 07 anos, filha de Geraldo (Arara-175) 
- Marinilza - 04 anos, filha de Geraldo (Arara-177) 
- Emildo - 05 anos, filho de Geraldo (Arara-176) 

2. Arnaldo=Lô anos, natural do rio Tejo (Arara-161) 
3. Reinaldo - 15 anos, natural do rio Amônea (Arara-167) 
4. lvani-08 anos, natural do rio Amônia (Arara-183) 
5. Maria - 07 anos, natural do rio Amônia 

4 - Bernardo-27 anos,filho de Albertino Siqueira, natural do rio Tejo (Arara-158) 
- Elda (branca) 
1. Marilena - 04 anos 
2. José- 05 anos (Arara-159) 
3. Tainha- 09 anos 
4. Maria Bernardina - 01 ano 
5. Raimundo 02 anos 
Localização =Boca de Pedra, estão aí a 15 anos" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 

27, 28, 29). 

Corroborando as informações acima de que haviam índios Arara e Santa _Rosa que 
habitavam tradicionalmente o rio Amônia em -seu médio curso, portanto fora da área escolhida para ser 
regularizada enquanto a Terra .Indígena Kampa do rio Amônia, o "Relatório ... ", de 26.05.2003, de. 
Walter Alves Coutinho Junior, nos informa ainda que alguns índios encontrados por Marco Antonio do 
Espírito Santo em 1985 no rio Amoninha, portanto dentro da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, 
haviam nascido e vivido fora dali, no médio e baixo curso daquele rio, exatamente na área que está 
sendo reivindicada atualmente como a Terra Indígena Arara do rio Amônia e que aqui estamos 
delimitando: 
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"José Macedo (Amawaka-115, irmão de 74 e 356) nasceu na colocação Assembléia 
(médio Amônia), criando-se no igarapé Jacamim (baixo Amônia, onde nasceu sua irmã 
Maria - 74 - e onde encontra-se atualmente a parentela de José Francisco Basílio 
Chama - 212) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 387). 

Confirmando as informações mencionadas acima, a antropóloga Margarete Kitaka 
Mendes, em sua dissertação de mestrado "Etnografia Preliminar dos Ashaninka da Amazônia 
Brasileira", de 1991 (citada no "Relatório ... " de Walter Alves Coutinho Junior), nos informa da 
presença de família de índios Santa Rosa, "fora da Terra Indígena Kampa do rio Amônea", portanto, 
dentro do território que está aqui sendo delimitado como Terra Indígena Arara do rio Amônia: 

"Ainda hoje (1991) existe uma familia Santa Rosa vivendo na parte debaixo da área 
Ashaninka, nas proximidades das moradas dos posseiros brancos (..)" (a família de 
Maria Amélia Gomes Forquilha Santa Rosa - 26 - Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
371). 

Uma Carta, de 28.01.2003, dos "Arara do rio Amônia" à diversas autoridades, informa 
da presença tradicional e permanente deles em toda a extensão do rio Amônia, tanto na parte daquele 
rio que foi delimitada como Terra Indígena Kampa do rio Amônia, quanto atual área que está sendo 
delimitada como Terra Indígena Arara do rio Amônia, e que, por sua forma de organização, apesar de 
suas origens étnicas diversas, tomaram-se um povo único: 

"A muitos anos ruís vivemos aqui no Rio Amônia, vivemos aqui a mais de 100 anos.A 
14 anos atrás nos morava na área dos Achaninkas, com a criação de sua terra os 
mesmos não quiseram nos junto com eles porque nos era de outra tribo e vários povos 
1Ul verdade somos amoaca. thama, Santa Rosina e Arara mas consideramos ho;e uma 
só família por esses motivos foi que fomos obrigados a sai daquela terra que tantos 
anos vivemos com nossos parentes que lá ficaram plantados (..) Então fomos saindo 
aos poucos e se colocando da ponta de baixo da área indígena Campa para baixo nos 2 
lado do rio Amônia aonde nós iá tinha morado à 50 anos atrás" (Proc. FUNAI/BSB nº 
2708/00, fls. 466). 

O que é que podemos depreender d~ tais informações ? 

a) para efeitos de comprovação da tradicionalidade e permanência étnica indígena no 
médio rio Amônia, está demonstrado que aquela área (que foi identificada como a Terra Indígena 
Arara do rio Amônia pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol e que está sendo delimitada por nós), 
efetivamente é um território de ocupação tradicional e permanente daqueles índios que atualmente se 
auto-denominam "Arara do rio Amônia", haja vista que a colocação Montevidéo, sempre foi (e 
continua sendo) ocupada por parentelas daqueles índios, tal como esta categoria fundiária está 
definida no § 1° do art. 231 da Constituição Federal, pois a presença tradicional deles ali (em suas 
origens étnicas de Arara e Santa Rosa), de forma organizada, está suficientemente documentada; bem 
como a história de vida de várias daquelas parentelas indígenas, se originou naquele médio rio 
Amônia. 

b) Que, se havia uma população notoriamente indígena ocupando a colocação 
Montevidéo, portanto, fora da Terra Indígena Kampa do rio Amônea; e se a existência de tal população 
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era do conhecimento da FUNAI desde 1985, obviamente a FUNAI deveria ter tomado providências 
para resguardo ds direitos fundiários (e outros) da mesma, pois foi devidamente alertada para que isto 
ocorresse e, não o fez tão logo tais notificações ocorreram . 

e) A falta de atenção e de cuidado da FUNAl, no tempo devido, para o resguardo dos 
direitos originários e fundiários daqueles índios que já ocupavam a colocaçãoMcntevidéo e daqueles 
outros que foram obrigados a deixar a Terra Indígena Kampa do rio Amônea, propiciou as condições 
para que outras instituição federais (IBAMA e INCRA), regularizassem empreendimentos justamente 
incindindo sobre as áreas tradicionalmente ocupadas por aqueles índios (a área sul do Parque Nacional 
da Serra do Divisor em 1989; a área oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá, na margem direita do 
rio Amônia em 1990 e a área sul do Projeto de Assentamento Amônia, na margem esquerda do rio 
Amônia em 1996). A omissão e erro da FUNAl, não pode prejudicar direitos indígenas sob nenhum 
aspecto (art. 25 da Lei 6.001/73). Trataremos disso mais adiante. 

06.4) COMO ENTÃO, INDIOS DE ETNIAS TÃO DIVERSAS, CHEGARAM A 
UMA ÚNICA DESIGNAÇÃO ÉTNICA: OS ARARA DO RIO AMÔNIA? 

Comprovada a existência tradicional, permanente e organizada de índios de origem 
Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Kampa, Chama ( acrescidos mais recentemente de elementos 
Kaxinawá e Manchineri, por casamentos) no rio Amônia, nas diversas situações resumidas nos itens 
06.1); 06.2) e 06.3); por quais motivos atualmente eles se auto-identificam, de forma conjunta, 
enquanto pertencentes à etnia "Arara" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 33, 34, 66, 70, 97, 116, 
117, 122, 123, 133,'148, 942, 1019, 1040, 1080); sendo que, até mesmo recentemente se identificaram 
também enquanto "Apolima" (Proc, FUNAl/BSB nº 2708/00, fls. 08, 30, 32, 44, 45, 47); "Arara 
Apolima" (Proc. FUNAl/BSB nº 2708/00, .fls. 81, 84, 285, 311, 979, 982); "Apolima-Arara" (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 89, 99,216, 873, 878, 887,938,949, 953, 1075, 1077 ) e "Jaminawa 
Arara" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 37) ? 

O "Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, 
de autoria do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, especialmente no capítulo V = Reprodução 
Física e Cultural", traz as explicações necessárias: 

a) O termo "Apolima", tomado inicialmente por representantes do CIMI, em 1999, 
como uma possível definição étnica da família de Taumaturgo Azevedo Dirão Kampa (229), na 
realidade, trata-se de uma designação geográfica, uma região peruana, de onde se originara a avó 
materna de Taumaturgo Azevedo Dirão Kampa (229) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, .fls. 431); 

b) A auto-identificação sob" os termos compostos "Apolima-Arara", "Arara 
Apolima" e "Jaminawa-Arara", são justificados como necessários à distinção daqueles índios do rio 
Amônia, de outras sociedades indígenas regionais e ainda como descritivos· da realidade histórica e 
sociológica específica que viveram e viviam: 

"Seja como for, a partir do uso Jeito inicialmente pelos representantes do CIMI e da 
persistência até o momento dessa organização de apoio em denominá-los dessa forma 
(. .. ) possivelmente para os distinguir dos Arara estabelecidos no rio Cruzeiro do Vale e 
dos 'Jaminawa-Arara' do rio Bagé, alguns integrantes das famílias indígenas aqui 
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enfocadas também passaram a se (autotreferir como Apolima-Arara (o que, de acordo 
com a conjetura exposta acima, equivaleria simetricamente a algo como 'Kampa 
Pano '). Por outro lado, apesar do atrativo representado pela denominação compôsita 
- que já tem seu precedente regional exatamente com os chamados 'Jaminawa-Arara' 
do Bagé -, não existe uma justificativa plausível para o seu emprego além do mero 
efeito de marcar a especificidade sócio-histórica de uma determinada 'comunidade 
indígena' frente a seus correlatos mais próximos. Pois, a adoção de 'Apolima-Arara' 
como etônimo (ou, in casu, 'Kampa-Arara ') representaria talvez uma arbitrária 
exclusão dos demais grupos indígenas presentes na composição das famílias dessa 
'comunidade'. Ademais, se o que se deseja é expressar uma realidade sociológica, logo 
-se constata as aporias a que chegaríamos ao tentar descrever terminologicamente a 

- descendência, por exemplo, entre uma pessoa considerada Santa Rosa-Kampa e outra 
vista como Konibo-Amawaka. Ou ainda, o resultado da união entre uma pessoa 
pertencente à qualquer dos grupos formadores da atual: 'comunidade indígena' e os 
não índios inseridos na sua rede de parentesco" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
431,432). 

e) A auto-identificação daqueles índios do rio Amônia sob o termo "Arara", para o 
antropólogo Walter Alves Coutinho Junior é considerada então, a mais apropriada, por ser constrativa 
(em relação aos Ashaninka/Kampa - os "Kampa tradicionais"); por expressar relações de conjunção 
com outras sociedades indígenas assemelhadas localizada na mesma região, porque expressa a situação 
étnica da maior parte dos indivíduos daque grupo social e sua interação social e histórica com os 
indivíduos pertencentes à outras origens étnicas e, ainda, porque expressa um projeto social comum: 

"Tendo em vista as considerações precedentes, o etônimo 'Arara' é utilizado neste 
relatório em referência ao conjunto de famílias indígenas que no período mais recente 
vêm se identificando dessa forma (ou como 'Apolima-Arara ') no rio Amônia e que por 
sua vez são são identificadas de forma diferenciada em relação aos índios Kampa que 
habitam o mesmo curso d'água. Embora esse grupo de familias tenha vivido uma 
trajetória histórica muito particular e diferenciada em relação aos demais grupos 
locais conhecidos como Arara (ou Jaminawa-Arara) situados no alto Juruá, existem 
vinculos sociais e de parentesco entre eles. Compreende-se, portanto, a adoção do 
etônimo Arara como analítica e empiricamente: i) facultada pelos laços históricos e 
sociais que unem de forma direta uma parte dessas famílias aos demais Arara do alto 
·Juruá; ii) estimulada pelo seu caráter pouco especifico (ao articular uma 'indianidade' 
genérica que caracteriza a maior parte dos grupos Pano contemporâneos do alto 
Juruâ), possibilitando a abrangência das demais identidades indígenas envolvidas 
(uma das quais - Kampa - tacitamente evitada por seu caráter negativo a nível 
regiona; iii) definida pelo pertencimento étnico da liderança reconhecida no presente 
pela 'comunidade indígena'; e iv) sustentada pelos laços de parentesco estabelecidos 
entre as famílias de filiações étnicas antes distintas e pelõ próprio projeto social 
comum, em grande parte galvanizado no presente pela reivindicação territorial (. .. ) 
"(Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00, fls. 432,433). 
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Na assunção de um único etônimo atual ("Arara") para denominar povos pertencentes 
ao mesmo tronco lingüísticos, mas de etnias diferenciadas, podemos ainda considerar um interessante 
componente lingüístico, como nos afirma a antropóloga Maria Elisa Guedes Vieira, reproduzindo 
entendimento do lingüista Philippe Erikson, em seu livro ''Uma singular pluralidade: a etno-história 
Pano", o qual cabe inteiramente no caso que estamos estudando: 

" (Erikson) ... Ressalta que deve ser levado em conta o conhecimento mais detalhado 
que se tem atualmente, permitindo reagrupar sob um mesmo rótulo grupos antigamente 
apresentados como totalmente distintos. Afirma mais adiante que, além da famosa 
simbiose Amahuaca-Yaminawa, boa parte das 'etnias' pano contemporâneas parece 
resultar de fusões" (Vieira, 2004, :fls. 38) 

A identificação étnica de "Arara", é então, aceita, consolidada e referendada pelos 
próprios índios, no documento "CARTA À FUNAI, PROCURADORIA.DA REPÚBLICA, IBAMA, 
INCRA, POLICIA FEDERAL, IMAC'\ de 19.12.2003: 

"Somos um povo originado de frações de índios Arara, ·Amawaka, Chama, Konibo, 
Santa Rosa e Kampa; reunidos desde meados do século XX no rio Amônea; onde 
procuramos sempre estar juntos e viver uma vida de acordo com nossas origens e 
tradições. Atualmente, somos todos conhecidos como os 'Arara do rio Amônea' e 
concordamos com essa designação" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1019). 

06.5) O LEVANTAMENTO DEMOGRÁFICO DA TERRA INDÍGENA ARARA 
DO RIO AMÔNIA, DE 21.12. 2003 

O primeiro censo demográfico conhecido da população indígena que atualmente é 
reconhecida como os "Arara do rio Amônia" foi realizado em 1985, por um grupo de trabalho da 
FUNAI. O GT das Portarias nº 1829/E de 04.02.1985 e 1838/E de 05.03.1985 esteve no alto rio 
Amônia em março e abril de 1985, para proceder a identificação e delimitação da atual Terra Indígena 
Kampa do rio Amônia e, encontrou dentro da mesma, além dos Ashaninka dali (no Relatório de 
17.09.1985, do sociólogo Marco Antonio do Espírito Santo, denominados "Kampa tradicionais"), 
várias "colocações", também habitadas por índios das etnias Kampa, Santa Rosa, Konibo, Arara e 
Chama (no Relatório de 17.09.1985, denominados "Kampa não tradicionais"). No censo então 
realizado, os "Kampa não tradicionais", habitantes das locaJidades Amoninha, igarapé Taboca e 
Remanso somaram 91 indivíduos (sem contar as famílias de Fausto Alves Bezerra/Jorgina Siqueira 
Lima _Arara e 'da matriarca Hilda Siqueira de Lima Arara e seus filhos (Antonio Gomes de Oliveira 
Filho Arara e irmãos), que também habitavam a colocação Remanso dentro da área delimitada para os 
"Kampa tradicionais" mas que não foram recenseados por aquele GT) (Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, 
fls. 11, 21, 22, 23, 25, 26 e 27 e Proc. FUNAI/BSB nº 1588/85, fls, 12 a 19 e 124 a 132). 

.) 

O GT das Portarias nº 1829/E ·de 04.02.1985 e 1838/E de 05.03..1985, ainda recenseou 
uma população indígena das etnias Arara e Santa Rosa (também "Kampa não tradicionais"), que 
habitavam a colocação Montevidéo, à, beira do rio Amônia, mas que estava localizada "fora" do 
perímetro delimitado da Terra Indígena Kampa do rio Amônia, logo abaixo da fronteira norte da 
mesma. Tal população somou 25 indivíduos naquela colocação (Proc. FUNAI/BSB.nº 3125/85, fls. 
28). 

' , ,,.-r:=.-::. 
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Portanto, em 1985, a população Arara, Kampa, Santa Rosa, Amawaka, Konibo e 
Chama (os então "Kampa não tradicionais", que são os mesmos atuais "Arara do rio Amônia"), somou 
116 indivíduos ( sem contarmos a parentela Arara de Jorgina Siqueira Lima Arara e Antonio Gomes de 
Oliveira Filho Arara e Irmãos, não recenseada). 

Com a regularização da Terra Indígena Kampa do rio Amônia (principalmente após sua 
demarcação em 1992), todos os "Kampa não tradicionais" que a habitavam foram obrigados a deixá-la 
compulsóriamente, indo se instalar ainda às margens do rio Amônia, próximos, mas, fora daquela terra 
indígena e um pequeno grupo foi para o rio Juruá, logo abaixo da cidade de Marechal Thaumaturgo. 
Com a instituição da Reserva Extrativista do alto Juruá (1990) e do Projeto de Assentamento Amônia 
(1996), tanto aqueles índios que deixaram a área Ashaninka regularizada, como aqueles que ocupavam 
a colocação Montevidéo (fora da mesma), por já estarem ocupando. tais localidades, foram 
acomodados dentro dessas duas novas situações. Apenas os que foram para o rio Juruá lá 
permaneceram. 

O segundo censo dessa população, nessas novas localizações, após saírem 
compulsoriamente da Terra Indígena Kampa do rio Amônea e após a instalação dos projetos do 
INCRA e IBAMA no rio Amônia, se realizou em julho de 2000. O mesmo foi realizado pelo 
antropólogo e indigenista Raimundo Tavares Leão, servidor da FUNAI, lotado na AER Rio Branco, 
Em seu "Relatório de localização e identificação dos indígenas denominados 'Apolimas' localizados 
nas margens do rio Amônea e na margem direita do rio Juruá", de 10.08.2000, ele registrou 114 indios 
Arara, Kampa, Santa Rosa, Amawaka, Konibo e Chama (parte dos atuais "Arara do rio Amônia"), 
vivendo nas colocações Pedreira (margem direita do rio Juruá), Jacamim (Reserva Extrativista), 
Assembléia (PA Amônia e Reserva Extrativista). Pelo teor do relatório produzido verifica-se que 
aquele antropólogo e indigenista não percorreu as localidades Montevidéo, Tetéu e Palmário, no PA 
Amônia e Resex, não registrando as várias famílias Arara e Santa Rosa que as habitavam naquele 
período em que ele Já esteve (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 26 a 29). 

O terceiro censo daquela população hoje denominada "Arara do rio Amônia", foi 
realizado em junho de 2001, pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, por determinação da 
Instrução Executiva nº 067/DAF de 01-06.2001 . Tal censo foi posteriormente utilizado por ele, em seu 
"Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, haja visto ele ter 
sido o antropólogo-coordenador do GT da ·-Portaria nº 1054/PRES/01 instituído justamente para 
proceder aquela identificação. Em junho de 2001, portanto, aquele antropólogo, registrou a presença de 
236 indivíduos, unidos por laços de parentesco e afinidades, que se reconheciam como "Arara" dentro 
do perúnetro que aquele GT delimitou para a Terra Indígena Arara do rio Amônia (localidades 
Montevidéo, Tetéu, Palmário e Assembléia) e também nas localidades Pedreira, Jacamim, Nova Minas 
e Timoteu (estas últimas, fora do perímetro delimitado por aquele GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol) 
(Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 393, 394). Aquele antropólogo ainda registrou mais 63 indivíduos, 
aparentados com aqueles que se reconheciam como "Arara do rio Amônia", habitando núcleos urbanos 
(Marechal Thaumaturgo-AC, Cruzeiro do Sul-AC, Rio Branco-AC, Guajará.-AM, Manaus-AM, 
Santarém-PA), outras terras indígenas (Jaminawa do igarapé Preto e Kampa do rio Amônea), seringais 
da região e até em várias localidades do Peru. Então, somando todos os "Arara" da Terra Indígena 
Arara do rio Amônia delimitada pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/01 e seus aparentados que então r: 
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habitavam fora da mesma, aquele antropólogo registrou uma população total de 299 indivíduos (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 497 a 510) . 

O quarto censo daquele população, foi feito por mim. Com a nossa viagem à Terra 
Indígena Arara do rio Amônia entre 08 a 22.12.2003, procurei obter dados novos que atualizassem e 
dessem mais consistência aos levantamentos demográficos daquela população-"Arara" realizados em 
março/abril de 1985, em julho de 2000 e emjunho de 2001 pelo antropólogo Walter Alves Coutinho 
Junior. Tendo como estrutura o levantamento demográfico realizado por Walter Alves Coutinho 
Junior de junho de 2001 e também o Capitulo II - Habitação Permanente do "Relatório de 
Identificação ---" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 384 a 402 e 497 a 510), entrevistei índios na 
Terra Indígena (o cacique Francisco Siqueira de Lima Arara-153, Eduardo Gomes de Oliveira Arara- 
195) e em Rio Branco-AC (Rosângela Macedo Barbosa Kampa-290). Isto me permitiu verificar quais 
índios retomaram à Terra Indígena entre junho de 2001 e 21.12.2003, quem deixou a Terra Indígena 
naquele interregno de tempo, quem nasceu entre junho de 2001 e 21.12.2003, quem morreu no mesmo 
período e também pude dirimir dúvidas a respeito da etnicidade de muitos indivíduos que ficaram 
pendentes de confirmação no levantamento demográfico realizado por aquele antropólogo em junho de 
2001. As novas informações que recolhi, dão um painel mais consolidado daquela população (que 
ainda não pode ser considerado definitivo devido a complexidade das relações sociais ali 
estabelecidas), e, isto me propiciou meios de fazer um esquema de parentesco daqueles índios que 
atualmente se reconhecem como "Arara do rio Amônia", e de como reconhecem as suas origens 
étnicas diferenciadas (o que não foi realizado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, embora 
ele tivesse se comprometido à fazê-lo, conforme se depreende do "Anexo 3", de seu "Relatório de 
Identificação da Teria Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls, 497). 

No levantamento demográfico que realizei, datado de 21.12.2003, e, considerando a 
nova delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia, que aqui estou propondo (e da qual tratarei 
mais adiante) então, procurei seguir a estrutura do levantamento demográfico de junho de 2001 
realizado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior (mesma numeração de cada unidade 
residencial, localização de cada unidade residencial, mesmo nº dado a cada indivíduo, e onde cada 
indivíduo citado e numerado estava residindo em 21.12.2003). Com os novos dados que obtive, as 
idades foram aumentadas em dois anos; registramos, localizamos e demos números às novas 
residências construídas; registramos e demos novos números às pessoas que nasceram entre junho de 
2001 ~ 21.12.2003, registramos as pessoas já recenseadas em 2001 que morreram até 21.12.2003, 
registramos e demos novos números às pessoas que retomaram à Terra Indígena naquele mesmo 
período e aquelas que passaram a fazer parte daquela comunidade por casamentos. Também 
atualizamos a localização de cada indivíduo em dezembro de 2003 (Projeto Assentamento-P A; 
Reserva Extrativista-RESEX, outras Terras Indígenas-TI, cidades e outro país). 

A tarefa de construir este levantamento fundiário foi extremamente dificil de ser 
realizada, considerando a diversidade das origens étnicas; o intenso número de indivíduos não-índios 
que se agregaram àqueles índios por laços de casamentos; a própria dificuldade de muitos indivíduos 
em confirmarem com segurança a origem de seus ascendentes; a própria dificuldades que muitos deles 
encontraram de assumir suas identidades indígenas durante longos períodos de sua história devido à 
perversa situação de contato à que foram submetidos; . a intensa mobilidade social da região motivada 
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pelo abandono oficial a que estiveram subjudos por quase um século, entre outros motivos. Se, os 
documentos produzidos por técnicos da FUNAI e outros pesquisadores em 1978, 1985 e 1991 
confirmavam a existência tradicional e permanente de elementos Arara, Santa Rosa, Amawaka, 
Konibo, Chama e Karnpa naquele alto rio Amônia ( diferentemente dos Ashaninka tradicionais dali), a 
noção de pertencimento a uma única categoria étnica indígena ( os "Arara do rio Amônia") só se 
consolidou a partir da necessidade conjunta de verem seu território tradicional-regularizado para seu 
uso exclusivo. A partir desse dado, eles encontram a fórmula para que isto ocorresse. Walter Alves 
Coutinho Junior, assim definiu o "pertencimento" ao povo "Arara do rio Amônia": 

"Os critérios determinantes para a consideração de alguém como 'pertencente' ou 
'não pertencente ' à 'comunidade indígena' são aplicados em geral, de forma ampla e 
não-rigorosa. Em principio, são relevantes para esse julgamento quaisquer laços de 
parentesco (consangüíneos e afins) invocados entre um dado indivíduo e os membros 
das famílias que compõem 'core' dessa comunidade. O levantamento demográfico que 
apresentamos como Anexo 3 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/(_)0, fls. 497 a 51 O) procurou . 
seguir as indicações das próprias lideranças indígenas com respeito aos integrantes da· 
comunidade Arara do Amônia, refletindo de modo genérico essa fórmula: básica, · 
ancorada no parentesco, para a adscrição da identidade indígena ... " (Proc; · 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 392, 393) 

'- 

Seguindo esses critérios e as justificativas acima expostas, o levantamento demográfico· 
que produzimos em 21.12.2003, ampliou o número de indivíduos que se reconhecem (e são 
reconhecidos) como pertencentes à etnia "Arara o rio Amônia" pelos seguintes fatos: muitos que, no 
levantamento de junho de 2001 estavam localizados fora da mesma, retomaram; muitos que não 
tinham sua condição étnica confirmada, o foram; houveram vários nascimentos e poucas mortes. A 
partir daí, temos a seguinte nova situação: 
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_ .. 06_.5.1). Quadtp Demonstratívo de' origem étnica geral do povo que se denomina "A~ara do rio Amônia",' considerando 
aqµeles/qµe habitamo interior da T.I. Arara do rio Amônia aqui delimitada e outras localidades (Projeto de Assentamento Amônia; 
Reserva},Dxtrativista do AUo Juruá, seringais diversos, cidades, outras terras indígenas e no Peru), com base nos dados colhidos por 
Walter'Alves Coutinho Junior em junho de 2001, atualizados por mim em 21.12.2003 

Há uma população . geral de 385 indivíduos que consideramos como sendo identificados genericamente como pertencentes ou 
aparentados por laços de consaguinidade e afinidades com a comunidade Arara do rio Amônia, distribuídos pelo interior da Terra Indígena Arara do 
rio Am@t1ia aqui delimitada e por outras localidades (Projeto de Assentamento Amônia, Reserva Extrativista do Alto Juruá, seringais, cidades 
brasileiras, outras terras indígenas e Peru). Essa população geral, é então, composta por indivíduos das seguintes origens étnicas: 138 Arara (35,9%); .••. 
88 Santa Rosa(22,9%); 04 Amawaka (01;0%); 46 Chama (11,9%); 03 Konibo (0,7%); 54Kampa (14,0%); 01 Kaxinawá (0,2%); 05 Manchineri 
(O 1,3%);46 não-índios {1 l, 7%):;.; ·· · · 

Faixa. , Arara Sta. Rosa. Amawaka Chama Kouíbo Kampa Kaxinawá Manchineri Não- TOTAL e% 
Etária Indio 

M. F M F M F M F M F M·· F M F M F M F 
00-04 13 15 11 13 - - 03 03 - - 04 05 - - 02 01 - - 70 18,2 
05-09"' 19 15 09 08 - - 05 03 - - 04 06 - - - 01 - - 70 18,2 
10'.'14 07 08 11 06 - - 05 02 - - 06 05 - - - - 01 - 51 13,2 
15,-19 07 07 02 07 - - 05 04 - - 03 01 - - - - 02 02 40 10,4 

. 20-24•· 08 10 03 04 - , .... 03 03 - - 04 :05 ' 01 - - - 06 03 50 13,0 
25-29 . 04 05 Ol 03 01 - ·, ·02 01 01 - OJ. 02 - . - . -. - 04 05 32 08,7 
30 •. 34;:< 06 02 'Of . .. 02 - - - 02 - - - . ' - - - 01 - 02,. 03 19 04,9 

·. 35-39 _.··· - - 02 01 - - 01 - - 01 01 - - - - - 01 ·· 02 09 02,3 
·. 40~44' 04 02 . - ' - - - 01 01 - - - 1--- - - - - - 01 03 10 02,6 

4·5~49 02 - 01 01 - - - 01 - - 01 01 - - - - 02 01 10 02,6 
· 50;.60 . 02 02 01. 01 - - - - - - - - - - - - 03 - 09 02,3 
+60 ,. - 02 - - - 03 01 - 01 - 01 02 - - - - 04 01 15 03,9 

TOTAL 70 68 42 46 01 03 26 20 02 01 27 27 01 - 03 02 26 20 385 100, 
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06.5.2) Quadro Demonstrativo da população indígena que habitava exclusivamente o interior da Terra Indígena Arara do 
rio Amônia, delimitada por nós, por suas origens étnicas, com base nos dados recolhidos por Walter Alves Coutinho Junior em junho de 
2001, atualizados por mim em 21.12.2003 

Da população geral descrita no item 06.5.1), um total de 278 indivíduos que se identificam e são identificados como Arara do rio 
Amônia, estavam residindo dentro do perímetro da Terra Indígena Arara do rio Amônia, delimitada por nós, em 21.12.2003. Essa população é 
composta por indivíduos das seguintes origens étnicas: 97 Arara (35,0 %); 83 Santa Rosa (29,9 %); 15 Chama (05,4 %); 02 Konibo (0,07 %); 37 
Kampa (13,3 %); 01 Kaxínawá (0,03 %); 03 Amawaka (01,0 %) e 40 não-índios (14,0 %). Esta população habitava a Terra Indígena aqui 
delimitada, em dezembro de 2003, distribuída por 42 unidades residenciais, sendo, 29 na margem esquerda do rio Amônia (PA Amônia) e 13 na 
margem direita do rio Amônia (Reserva Extrativista do Alto Juruá). 

,, 
Faixa Arara Santa Rosa Amawaka Chama Konibo Kampa Kaxinawá Não-Índio TOTAL e 
Etária M - F M - F M - F M- F M- F M - F M - F M - F % 
00-04 11 12 11 13 - - 2 2 - - 3 5 - - - - 59 21,2 
05-09 13 9 10 8 - - 1 2 - 4 4 - - - - 51 18,4 
10-14 4 4 11 6 - - 1 1 - - 3 2 - - 1 - 33 11,9 
15-19 7 5 3 6 - - 1 2 - - 2 1 - - 2 3 32 11,5 
20-24 7 8 2 4 - - - 1 - - 2 4 1 - 5 2 36 12,9 
25-29 1 2 1 2 1 - 1 - 1 - 2 1 - - 3 4 19 06,4 
30-34 5 - 1 1 - - - - - - - - - - 2 3 12 04,3 
35-39 - - 1 - - - - - - - - - - . 1 2 04 01,4 
40-44 1 2 - - - - - - - - - - - - 1 ,, 3 07 02,5 
45-49 2 - 1 1 - 1 - - 1 1 - - 2 1 10 03,6 
50-:-60 2 1 - 1 - - - - - - - 1 - - 2 - 07 02,5 
+"60 - 1 - - - 2 - - 1 - - 1 - - 2 1 08 02,8 

TOTAL 53 44 41 42 01 02 06 09 02 - · 17 20 01 - 21 19 278 100, 
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06.5.3) Quadro Demonstrativo da população indígena Arara do rio Amônia e aparentados, em suas habitações localizadas 
fora do perímetro da Terra Indígena Arara do rio Amônia, baseado no registro feito em junho de 2001 por Walter Alves Coutinho Junior, 
atualizado por mim em 21.12.2003 

Conseqüentemente, da população geral descrita no item 06.5.1), são em número de 107 os indivíduos, aparentados por parentesco 
consanguineo ou afinidade com alguns dos indivíduos que formam a comunidade Arara do rio Amônia, que não habitavam o perímetro delimitado 
por nós da Terra Indígena Arara do rio Amônia em 21.12.2003. Tal população, por sua origem étnica, é composta então, de 41 Arara (38,3%); 31 
Chama (28,9%); 17 Kampa (15,8%); 06 não-índios (05,6%); 05 Santa Rosa (04,6%); 05 Manchineri (04,6%); 01 Amawaka (0,9%); 01 Konibo 
(0;9%) e 01 Kaxinawá (0;9%). 

Nº de ordem Localidades situadas fora do perímetro da T.I. Arara do Rio Amônia, onde habitam índios e Total de pessoas 
não-índios; llaados por laços de parentesco/afinidades com os índios que habitam aquela T.I. 

01 Terra Indígena Kampa do rio Amônea (mun. de Marechal Thaumaturgo-AC) 12 
02 Terra Indígena Jaminawa do Igarapé Preto (mun. de Cruzeiro do Sul-AC) 09 
03 Terra Indígena Nawa (município de Mâncio Lima-AC) 09 
04 Cidade de Marechal Thaumaturgo-AC 13 
05 Cidade de Cruzeiro do Sul-AC 05 
06 Cidade de Guaiará-Alví 01 
07 Cidade de Santarém-PA 02 
08 Cidade de Rio Branco-AC 08 
09 Seringai Três de Maio (município de Marechal Thaumaturgo-AC) OI 
10 Colocação.Pedreira, no Juruá (município de Marechal Thaumaturgo-AC) 08 
11 Reserva Extrativista do Alto Juruá/Jacamim (município de Marechal Thaumaturgo-Aõ) 23 
·,12 Projeto de Assentamento Amônia (município de Marechal Thaumaturgo-AC) 08 

. ,'13 Localidades diversas no Peru 08 
TOTAL 107 
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06.5.4) Levantamento demográfico dos índios Arara habítantes da Terra Indígena Arara do Rio Amônia, delimitada por 
nós, e de seus aparentados que moram fora da mesma, por suas origens étnicas, atualizado em 21.12.2003 

Este sub-ítem 06.5.4), é o Levantamento Demográfico dos índios Arara, habitantes da Terra Indígena Arara do rio Amônia delimitada 
por nós e de seus aparentados que moram próximos (ou não) da mesma. Este levantamento demográfico, de 21.12.2003, como vimos, foi 
estruturado a partir do levantamento demográfico realizado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior em junho de 2001. Neste trabalho 
procuramos registrar com precisão a origem étnica dos fndios mais velhos ainda vivos daquela com umidade ( os "troncos velhos"), e como seus 
descendentes geraram os atuais Arara do rio Amônia. 

Casa oº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez! 
"' 2003 

I Lote 02 P A, Col. 01 Macivaldo Oliveir.a de Almeida, Filho de 39a/40 M 23 Mal. Thaumaturgo-AC 
Montevidéu Jaminawa-Arara (Arara-AR) 

02 Maria lvanilde Gomes Martins NI, esposa de O 1 F 26 Mal. Thaumaturgo-AC 
03 Maria Daiane Martins Almeida AR Filha Yz F 08 Mal. Thaumaturgo-AC 
04 Eulisvaldo Martins Almeida AR Filho Yz M 07 Mal. Thaumaturgo-AC 
05a Adelson Martins NI, Pai de 02 M 55 No Peru 

II Resex, Col. 06 José Railton F orquilha de Souza, Filho de 25ª/26 M 28 Na T.I. 
Montevidéu Santa Rosa/Kampa (Santa Rosa-SR) 1 

. 06ª Antonia Kátia Neves Silva NI, esposa 06 F 21 Na T.I. 
: _07 Glória Forquilha Silva-SR Filha 06/06ª F 05 Na T.I. 
08 Talita Forquilha Sdlva-SR Filha 06/06ª F 03 Na T.I. 

,'1!· 300 Taline Forquilha Silva-SR - Filha 06/06ª F 01 Na T.I. 1 .: • 

III Lote 53 PA, Col. 09 Josimar Forquilha de Souza, Santa Filho de 25ª/26 M 38 Na T.I. 
Tmoteu Rosa/Kampa (Santa Rosa-SR) 

/ 
/ 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesca Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

10 Ma. de Fátima Silvade Lima Arara- Filha Albertino Siqueira F 37 Na T.I. 
AR Lima Jaminawa-Arara e 

Ma. de Lima (1'73') Irmã 
158, 161, l67, 174 

u Maria Antonía Souza de Lima -SR Filha de 09/10 F 17 Na T.I. 
12 Antonia :Sumara Souza de Lima- SR Filha de 09/1 O F 16 Na T.I. 
13 Fco, Marivaldo Souza de Lima -SR Filho de 09/10 M 12 Na T.I. 
14 Maricildo Souza de Lima-SR Filho de 09/1 O M 11 Na T.I. 
15 ·: .. Marcone de Souza Uma-SR Filho de 09/1 O M 09 Na T.I. 
16 Antonio Darison de Souza Lima-SR Filho de 09/10 M 08 Na T.I. 
17 Mariza de Souza Lima -SR Filha de 09/1 O F 05 Na T.I. 
18 Antonia Railsa de Souza Lima-SR Filha de 09/1 O F 04 Na T.I. 
301 Maria de Kelli Souza Lima-SR Filha de 09/1 O F 03 Na T.I. 
302 Edismar de Souza Lima-SR Filho de 09/10 M 1,9 Na T.I. 

IV Lote O 1 P A, Col. 18a Francisco Eugênio Moreira (Assis) NI, marido 19 M 53 Na T.I. 
Montevidéu 

19 Ma. Perpétuo Socorro .Siqueira Lima Filha NI/258,esp. l 8a F 42 Na T.I. 
Jaminawa-Arara (Arara-Ak) '•, 

20 Sandra Maria S. Lima Moreira-AR Filha 18ª/19 F 21 Na T.I. 
, ·21 Antonio Edem S. Lima Moreira-AR Filho 18ª/19 M 20 Na T:I. 
22 Fco, Eugênio Moreira Filho-AR Filho 18ª/1'9 M 18 Na T.I. 

.. 23 Ma. Ma11elis S. Lima Moreira-AR Filha 18ª/19 F 15 Na T.I. 
24 Antonio A. S.Lima Moreira-AR Filho 18ª/1'9 M 12 Na T.I. 
25 Ma. Alessandra S. Lima Moreira-AR Filha J 8ª/l9 F 10 Na T.I 
303 Rodison S. Lima Moreira-AR Filho 18ª/1'9 M. 22 Mal. Thaumaturgo-AC 

,. 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

V Resex, Col. 25a José Gomes de Souza NI, marido 26 M 73 Na T.I. 
Montevidéu 

26 Ma. Amélia Forquilha de Souza Santa Filha de "Velho" Avelino F 59 Na T.I. 
Rosa/Kampa {Chiquinha) (Santa Santa Rosa e Julia 
Rosa-SR) Forquilha Kampa , esposa 

25ª 
28 Ma. Antonia Forquilha de Souza-SR Filha 25ª/26 F 30 Na T.I. 
269 Ma. Clais Forquilha de Souza-SR Filha 25ª/26 F 25 Mal.. Thaumaturgo-AC 

VI Lote 08 P A, 33" Francisco Valdivino Batista Siqueira, Filho de Sabino V aldívíno M 33 Na T.I. 
Col. Montevidéu Jaminawa-Arara/Kaxinawá (Ohico Batista Kaxínawá e Nadir 

Bodó) (Arara-AR) Siqueira Lima Jaminawa- 
Arara (irmã de 157 e !58) 
Irmão281,mar33a 

33a Irene Ferreira de Lima NI, esposa 33 F 25 Na T.I. 
34 Josifram Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 11 Na T.I. 
35 Maico Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 09 Na T.I. 
36 Ricardo Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 08 Na T.I. 
37 Saira Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 07 Na T.I. 
38 Francisco Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 04 Na T.I. 

. 39 Jaquelíne Siqueira Ferreira Lima-AR Filha 33/33ª F 03 Na T.I. 
. 306 Charles Siqueira Ferreira Lima-AR Filho 33/33ª M 06m Na T.I. 

vq. Lote 03. P A, Col. 39a Antonio Tavares de Almeida (Antõe NI, marido 40 M 61 Na T.I. 
Tetéu Brabo) 

40 Ma. Raimunda Gomes de Oliveira Filha 157 e NI,esp 39ª F 52 Na T.I. 
Jaminawa-Arara (Arara-AR) 
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Fundação Nacional do Índio - IFUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dezt 
2003 

41 Marilene Oliveira Almeida-AR (Lia) Filha 39ª/40 F 22 Na T.I. 
353 Menino-AR Filho 4 l/Benky M 06 Na T.I. 

Ashaninka 
354 Menina-AR - ' ' Filha 41/Benky F 07 Na T.I. 

Ashaninka 
42 Macifran de Oliveira Almeida-AR Filho 39ª/40 M 21 Na T.I. 
42a Maria Moreira Borges NI, esposa 42 F 17 Na T.I. 
307 Maciel-AR Filho 42142ª M 1,6 Na T.I. 
30$'' Marcos de Oliveira Almeida-AR Filho 39ª/40 M 23 Na T.I. 
271 Marcilene de Oliveira Almeida-AR Filha 39ª/40 F 27 Cruzeiro do S1Ul-AC 
272 Marcos Antonio de O. Almeida-AR Filho 39ª/40 M 26 Mal. Thaumaturgo-AC 
273 Marcinésia de Oliveira Almeida-AR Filha 39ª/4'0 F 22 Cruzeiro do Sul-AC 

VIII Lote 03 PA, Col. 43 Isaias dos Santos Brito NI, marido 44 M 22 Mal. Thaumaturgo-AC 
Tetéu 

44 Ma. Doceilda Oliveira Almeida Filha 39ª/40 F 20 Na T.I. 
Jaminawa-Arara (Arara-AR) 

45 Bruna Almeida Brito-AR Filha 43144 F 04 Na T.I. 
46 Anincha Caroline Almeida Brito-AR Filha 43/44 F 03 Na T.I. 

'·47 Yasmim AlmeidafBrito-AR Filha 43/44 F 02 Na T.I. 

IX Lote 04 PA, Col. 48 Macildo Oliveira de Almeida Filho 39ª/40 M 28 Mal. Thaumaturgo - AC 
Tetéu · J aminawa-Arara (Arara-AR) 

48a Maria Rosália NI, esposa 48 F 28 Mal. Thaumaturgo - AC 
49 Marcílio Almeida-AR Filho 48/48ª M 08 Mal. Thaumaturgo - AC 
50 Mafisa Almeida-AR Filha 48148ª F 07 Mal. Thaumaturgo - AC 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - iFUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

51 Macialdo Almeida-AR Filho 48/48ª M 03 Mal. Thaumaturgo - AC 

X Lote 05 P A, Col, 51a José Francisco Martins de Oliveira NI, marido 52 M 34 Na T.I. 
Tetéu (Perepeta) 

52 Antonia Gomes de Souza Santa Filha 25ª/26 ,. F 27 Na T.I. 
Rosa/Kampa (Santa RÓsa-SR) 

53 Daríene Souza Cordeiro-SR Filha 51 ª/52 F 13 Na T.I. 
54. Darllei Souza Cordeiro-SR Filho 51ª/52 M 12 Na T.I. 
55"' Francisco Souza Cordeiro-SR Filho 51 ª/52 M 10 Na T.I. 
56 Getúlio Souza Cordeiro-SR Filho 51ª/52 M 08 Na T.I. 
57 José Néri Souza Cordeiro-SR Filho 51 ª/52 M 05 Na T.I. 
58 Emerson Souza Cordeiro-SR Filho 51 ª/52 M 04 Na T.I. 
309 Antonio Rafael Souza Cordeiro-SR Filho 51 ª/52 M 01 Na T.I. 

XI Lote 08 PA, Col. 59 Antonio Siqueira Lima Jaminawa- Filho NI/258, irmão M 31 Na T.I. 
Tetéu Arara (Banana) (Arara-AR) 19, 153 

59a Estelita Félix Nascimento NI,Irmã 62ª/247,esp 59 F 33 Na T.I. 
60 Jaine Nascimento Sicueira-Ak Filha 59/59ª ' •.• i, F 11 Na T.I. 
.61 Jaiane Nascimento Siqueira-AR Filha 59/59ª F 08 Na T.I. 

XII Lote 10 PA, Col. 62 Antonio Gomes de Oliveira Filho Filho 157 e NI,mar62a M 49 Na T.I. 
.: Tetéu Jaminawa-Arara (Arara-AR) 

62a Ma. das Graças Felix Nascimento NI,Innã 59a/247, esp.62 F 49 Na T.I. 
63 Flavia Nascimento Oliveira-AR Filha 62/62ª F 25 No Peru 
64 Mareio Nascimento de Oliveira-AR Filho 62/62ª M 20 Na T.I. 
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MINISTÉRIO DA füSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

65 Fabiio Nascimento de Oliveira-AR Filho 62/62ª M 17 Na T.I. 
66 Adriana Nascimento de Oliveira-AR Filha 62/62ª F 14 Na T.I. 
67 Adriano Nascimento de Oliveira-AR Filho 62/62ª M 12 Na T.I. 
68 Andréia Nascimento de.Oliveira-Ak Filha 62/62ª F 09 Na T.I. 
69 Fabiano Nascimento de Oliveira-Ale Filho 62/62ª M 07 Na T.I. 
70 Bruno Nascimento Chama-CH Filho 63 M 07 Na T.l. 
71 Patrícia Nascimento Chama-OH Filha 63 F 06 Na T.I. 
72_ Natiele Nascimento Chama-CH Filha 63 F 05 Na T.I. 
73" Salmo Nascimento Chama-CH Filho 63 M 03 Na T.I. 
94 Emerson de Oliveira Maoedo-SR Filho 92/93 M 12 Na T.I. 
95 Everton de Oliveira Macedo-SR Filho 92/93 M 09 Na T.I. 
96 Wellington de Oliveira Macedo-SR Filho 92/93 M 07 Na T.I. 
274 Perpétua Nascimento de Oliveira -R Filha 62/62a F 18 Alto Tamaya-Peru 

XIII Resex, Col 74 Maria Avelino Macedo Amawaka Filha de NI, Hermógenes F 66 Na T.I. 
Tetéu (Amawaka-AM) (Macedo) e Ma. Cassimira 

Amawaka, Irmã 115 ,356. 
Foi casada com Antonio 
Avelino Santa Rosa, irmão · 
de 26 (Filmo de Velho 

1 Avelino SR e Julia 
. '• Forquilha Kampa-KA) 

',: 75 ·José Rosildo Avelino Macedo-SR Filho 74/Ant. Avelino M 24 No Peru, aldeia Sawawo 
·, 76 Ma. Ducimar Avelino Macedo-SR Filha 74/AV-SR F 21 Na T.I. 

77 Antonio José Avelino Macedo-SR Filho 74/AV-SR M 18 Na T.I. 
78 José Rocicleison Avelino-SR Neto 14 (filho de Rosa, M 18 Na T.I. 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - iFUNAJ 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

79 Maria Ocilância Avelino -SR Neta 74, irmã 78 F l4l Na T.I. 
80 José Macedo Avelino (Agamede)-SR Neto 74,irmão 78 M 12 Na T.I. 
81 Rosa Maria Avelino {Curica)-SR Neta 74, irmã 78 F 08 Na T.I. 
275 Iria Avelino Macedo, Santa Filha de Antonio Avelino F 49 Na T.I. 

Rosal Amawaka (Santa Rosa-SR) Santa Rosa (filho do Velho 
Avelino) e Maria Avelino 
Macedo, Amawaka (74) 

309 Julio Leôncio (peruano) NI, marido 275 M 58 Na T.I. 
310:,. Cleisdiana Avelino Leôncio-SR Filha 275/309 F 17 Na T.I. 
311 Ekson Avelino Leôncio-SR Filho 275/309 M 14 Na T.I. 
312 Italo Avelino Leôacio-SR Filho 310 M 01 m Na T.I. 
276 Rosilda Avelino Macedo-SR Filha 74 F 35 Seringal 3 de maio/Juruá 
277 Antonia Marísete A. Macedo-SR Filha 74 F 30 Rio Branco-AC 

XIV Resex, Col. 83 José Ângelo Avelino Macedo Santa Filho de Antonio Avelino M 34 Na T.I. 
Tetéu Rosa/ Amawaka (Santa Rosa-SR) Santa Rosa (filho do Velho 

Avelino) e 74 
84 Amélia Alves Marques Kampa-KA (12) Esposa 83 F 28 Na T.I. 
85 Antonia Luciana M. Avelino-SR Filha 83/84 F 12 Na T.I. 
86 Antonia Damíana'M. Avelino-SR Filha 83/84 F 10 Na T.I. 

'.87 Marcelo Marques Avelino-SR Filho 83/84 M 08 Na T.I. 
88 Jéssica Marques Avelino-SR Filha 83/84 F 07 Na T.I. 
89 Angela Marques Avelino-SR Filha 83/84 F 06 Na T.I. 
90 Charles Marques Avelino-SR Filho 83/84 M 04 NaT.L 
91 Michele Marques Avelino-SR Filha 83/84 F 03 Na T.I. 
313 Antonio Jélison Marques Avelino-SR Filho 83/84 M 02 Na T.I. 
314 Alice Marques Avelino-SR Filha 83/84 F 01 Na T.I. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casanº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

XV Lote 11 P A, Col. 92 José Antonio Macedo Avelino, Santa Filho 74 e AV-SR M 36 No Peru, foragido Tetéu Rosa/Amawaka (Santa Rosa-SR) 
93 Graciete Nascimento Oliveira Filha 62/62ª, esposa 93 F 27 Recebeu um tiro em 

Jaminawa-Arara (Arara-AR) 20.09.03, na aldeia Novo 
Destino e faleceu em Rio 
Branco em 01.12.03. 

XVI Lote 12 PA, Col. 97 José Davi Avelino Macedo Santa Filho de Antonio Avelino M 27 Na T.I. 
Tetéu " Rosa/ Amawaka (Dabico) (Santa Santa Rosa (filho do Velho 

Rosa-SR) Avelino) e Maria Avelino 
Macedo Amawaka (74) 
74,marido 98 

98 Beatriz Nascimento Oliveira Filha 62/62ª F 22 Na T.I. 
Jaminawa-Arara(Arara-AR) 

99 José Fco O. Avelino Macedo-SR Filho 97/98 M 06 Na T.I. 
100 Tiago Avelino Macedo-SR Filho 97/98 M 04 Na T.I. 
101 Graciela O. Avelino Macedo-SR Filha 97/98 F 03 Na T.I. 
315 Iara Oliveira Avelino Macedo-SR Filha 97/98 F 1,6 Na T.I. 

' 

XVII Lote 14 PA, Col. . , t02 Flavio Nascimento Oliveira Filho 62/62ª M 25 Na T.I. Tetéu · Jaminawa-Arara (Arara-AR) 1· ., 

102a Maria Rosinete S. Amorim NI, esposa 122 F 24 Na T.I. '. 103 Hércules Silva Oliveira-AR Filho 102/102ª M 04 Na T.I. 
104 Ingride Silva Oliveira-AR Filha 102/102ª F 03 Na T.I. 
316 Jenifer Soran Silva Olíveíra-Ak Filha 102/102ª F 03m Na T.I. 
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MINISTÉRIO DA nJSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

XVIII Resex, Col. 105 Eduardo Avelino Macedo Santa Filho de Antonio Avelino M 47 Na T.I. 
Palmárío Rosa/Amawaka (Santa Rosa-SR) Santa Rosa (filho do Velho 

Avelino) e Maria Avelino 
Macedo Amawaka (74) 

105a Ozita Guilhermina Rosas NI, esposa 105 F 44 Na T.I. 
106 José Alisson Rosas Macedo-SR Filho 105/105ª M 17 Na T.I. 
107 Maria Ezilene Rosas Macedo-SR Filho 105/105ª F 14 Na T.I. 
108 José Elinilson Rosa Macedo-SR Filho 105/105ª M 12 Na T.I. 
109. V anusa Rosas Macedo-SR Filha 105/105ª F 10 Na T.I. 
110 Maria Daiane Rosas Macedo-SR Filha 105/105ª F 09 Na T.I. 
111 Maria Débora Rosas Macedo-SR Filha 105/105ª F 04 Na T.I. 
112 José Ardem Rosas Macedo-SR Filho 105/105ª M 02 Na T.I. 
317 Vitor Manoel Rosas Macedo-SR Filho 105/105ª M 04m Na T.I. 
279 Ma. de Fátima Rosas Macedo-SR Filha 105/105ª F 20 Na T.I. 

XIX Resex,. Palrnário 113 Fco. Antonio Rosas Macedo-SR Filho 105/105ª M 22 Na T.I. 
113a :M3 dos Anjos Valéria Souza (Gina) NI, esposa 113 F 19 Na T.I. 
114 Maria Janaina Macedo Souza-SR Filha 113/113ª F 02 Na T.I. 
318 Eduardo Macedo 'Souza-Sk, Filho 113/113ª M 07m Na T.I. 

1 

XX Lote 31 PA, Col. : ·115 José Macedo Amawaka (Amawaka- Filho de NI, Hermógenes/ M 72 Faleceu em 12.07.03 
Assembléia AM) Ma. Cassimira Amawaka. 

:··, Irmão 74, 356 mar 116 
116 Ana Rosa Azevedo Macedo Kampa/ João Velho Kampa e Ma. F 78 Na T.I. 

Amawaka (Kampa-KA) Anita Amawaka, esp 115 , 
innã229 

117 José Rosas Macedo-KA Filho 124/Isaura (filha 122) M 27 Na T.I. 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

118 Maria Rosas Macedo-Ká Filha 124/Isaura.(filha 122) F 24 Na T.I. 
119 Valdo Macedo-KA Filho 124/lsaura (filha 122) M 22 Na T.I. 
120 Manoel:lviacedo-KA Filho 118 M 07 Na T.I. 
121 Aldinélia Macedo-KA Filha 118 F 04 Na T.I. 
319 JardelMacedo-KA Filho 118 M 02 NaT.L 

XXI Lote 36 PA, Col. 122 Francisco Rodrigues Pinheiro Luiz e Ligia Konibo +. M 70 Na T.I. 
Assembléia (Kaiamano) Konibo (Konibo-KO) Esposa era irmã de 232 

123"' Alcides Azevedo Pinheiro-KO Neto 122 (filho de M 34 Na T.I, 
Francisco Penedo Flores SR 
e Maria Lucia filha 122) 

082 Gelson Macedo-KA (Zé) Filho 124,marido 320 M 26 Na T.I. 
320 Maria Rosa (Matxau) Ashaninka-KA Mulher 82 F 60 Na T.I. 
321 Tchenzui Ashaninka-KA Filho 320 M 04 Na T.I. 
322 Angélica Ashaninka-KA Filha 320 F 07 Na T.I. 

XXII Lote 31 P A, Col. 124 Francisco Macedo, Kampa/ Amawaka Filho de 229 e Josefa M 48 Na T.I. 
Assembléia (Nego) (KA) Azevedo Kampa/ Amawaka, 

354 (irmão de 135), marido . 
125 

'1 J25 Ma. Francisca das Chagas Siqueira Filha NI/258,esp 124, F 25 Na T.I. 
Negreiros Jaminawa-Arara (Arara- irmã 19, 153, 125 

: AR) 
127 Sebastiana Rosa Macedo-KA Filha 124/lsaura (filha 212) F 22 Na T.I. 
128 Francisco Elivaldo Macedo-.KA Filho 124/Isaura (filha 212) M 21 Na T.I. 
129 Fco. Antonio Negreiros Macedo-KA Filho 124/125 M 12 Na T.I. 
130 Giovane Negreiros Macedo-KA Filho 124/125 M 10 Na T.I. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

131 Maria Jeane Negreiros Macedo-KA Filha 124/125 F 08 Na T.I. 
132 Tatiana Negreiros Macedo-KA Filha 124/125 F 06 Na T.I. 
133 Rodrigo Negreiros Macedo-KA Filho 124/125 M 05 Na T.I. 
134 Ma. Francisca Negreiros Macedo-KA Filha 124/125 F 03 Na T.I. 
323 Joiciana Negreiros Macedo-KA Filha 124/125 F 01 Na T.I. 

XXIII Resex, Cal. 134a Antonio Moreira Barbosa (Major) Nl, marido 13 5 M 47 Na T.I. 
Assembléia 

135,, Julieta Macedo Azevedo Filha de 229 e Josefa F 47 Na T.I. 
Amawaka/Kampa (KA) Azevedo Kampa, 354 (irmã 

de 124), esposa 134\ 
136 Ma. Jesuila Macedo Barbosa-KA Filha 134ª/135 F 21 Na T.I. 
137 Ma. José Macedo Barbosa-KA Filha 134ª/135 F 20 Na T.I. 
138 Ruemerson Macedo Barbosa-KA Filho 134ª/135 M 18 NaT.I. 
139 Sebastiana Macedo Barbosa-KA Filha 134ª/135 F 16 Na T.I. 
140 Evângela Macedo Barbosa-Ká Filha 134ª/135 F 13 Na T.I. 
141 Elizângela Macedo Barbosa-KA Filha 134ª/135 F 12 Na T.I. 
142 Francisco Macedo Barbosa-KA Filho 134ª/135 M 11 Na T.I. 
143 Msomeny Barbosa Manchinery-MC Filha 278/290 .,., F 08 Na T.I. 
143a Osirêmio NI, marido 136 M 24 Na T.I. 
143b Manoel NI, marido 13 7 M 22 NaT.l 

XXN Resex,. Col. 144 Denilson de Azevedo Barbosa Filho 134ª/135 M 24 Na T.I. 
Assembléia Amawaka/Kampa - KA 

144a Maria Saiete da Silva Lima NI, esposa 144 F 21 Na T.I. 
145 Denicianison Macedo Barbosa-KA Filho 144/144ª M 03 Na T.I. 
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MINISTÉRJO DA JUSTIÇA- MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

324 · J oiciana Macedo Barbosa-KA Filha 144/144ª F 01 Na T.I. 

XXV Lote 34 PA, Col. 146 Maria Macedo da Silva, Filha 212/213 F 49 Na T.I. 
Assembléia Chama/ Amawaka (Chama-CH) 

147 Ma. da Glória Gomes da Silva-CH Filha 146 F 22 Na T.I. 
148 José Gomes da Silva-Clí Filho 146 M 20 Na T.I. 
149 Melissa Gomes da Silva-CH Filha 146 F 19 Na T.I. 
150. Ma. Gorete Gomes da Silva-CH Filha 146 F 15 Na T.I. 
151 ,, Daniel Gomes da Silva-CH Filho 146 M 13 Na T.I. 
152 Elízanete Gomes da Silva-CH Filha 146 F 10 Na T.I. 
325 Carlos Antonio Gomes Gonçalves-CH Filho 146 M 26 Na T.I. 
325a Ma. Cleidiane R. de Souza NI, esposa 325 F 15 Na T.I. 
326 Francisco Gonçalves de Souza-CH Filho 325/325ª M 02m Na T.I. 
327 Antonia Luiza Gomes da Silva-CH Filha147 F 02 Na T.I. 
328 . Sandréia Gomes da Silva-CH Filha 149 F 01 Na T.I. 
291 Francisco Gomes da Silva-CH Filho 146 M 23 Santarém - P A 
292 Antonio Gomes da Silva-CH Filho 146 M 22 Santarém - P A 
293 Juliana Gomes da'Silva-Clí Filho 146 ''•; ·F 21 Guajará-AM 

XXVI Lote 36 PA, Col. . . :153 Francisco Siqueira Lima Jaminawa- · Filho NI/258, marido M 33 Na TI. 
Assembléia · Arara (Arara-AR) 153ª, irmão 19, 59, 125 

153a Antonia Aucelina M. dos Santos NI, esposa 153 F 28 Na T.I. 
154 Fabrício dos Santos Siqueira-AR Filho 153/153ª M 08 Na T.I. 
155 Francisco dos Santos Siqueira-AR Filho 153/153ª M 06 Na TJ. 
156 Ma. Fabriciana dos S. Siqueira-AR Filha 153/153ª F 04 Na T.I. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

157 Ilda Siqueira de Lima Jaminawa- Filha de José Siqueira de F 80 Na T.I. 
Arara (Arara-AR) Lima Jaminawa e Maria 

Arara. Casou-se com NI 
Antonio Gomes de Oliveira. 
Irmã 258, 357 

329 Fabrfcia dos Santos Siqueira-AR Filha 153/153ª F 08m Na T.I. 

XXVII Lote 49 PA, Col. 158 Bernaldo Silva Lima Jaminawa-Arara Filho de Albertino Siqueira M 38 Na T.I. 
Timoteu (Arara-AR) Lima Jaminawa-Arara 

" (irmão de 157 e 258) e NI, 
Maria de Lima (173ª) 

159 José Cleidlmar Siqueira de Lima-AR Filho 158 M 17 Na T.I. 
160 Cleidimar Lima· da Silva-AR. Filha 158 F 12 Na T.I. 

XXVIII Lote 50 PA, Col. 161 Arnaldo Silva Lima Jaminawa-Arara Filho de Albertino Siqueira M 37 Na T.I. 
Timo teu (Arara-AR) Lima Jaminawa-Arara 

(irmão de 157 e 258) e NI, 
Maria de Lima (173•) 

162 Maria Eunice Silva de Oliveira Nl,Esposa 161 F 31 Na T.I. 
163 Antonio Ednaldo ,da S. Oliveira-AR Filho 161/162 .. · M 08 Na T.I. 
164 Marcilândia da Silva Oliveira-AR Filha 161/162 F 06 Na T.I. 

:' 165 Francisco da Silva Oliveira-AR Filho 161/162 M 03 Na 'LI. 
. 166 Marcela da Silva Oliveira-AR Filha 161/162 F 02 Na T.I. 

. ' 

XXIX Lote 51 PA, Col. 167 Reinaldo Silva Lima Jaminawa-Arara Filho de Albertino Siqueira M 33 Na T. 1. 
Timoteu (Arara~AR) Lima Jaminawa-Arara 

(irmão de 157 e 258) e NI, 
Maria de Lima (173ª) 

.•. 

88 

/ 
I 



) ) ) ) ) ) ) ') ) ) ) ) ) ') ) ) ) .) ) ) ) ) ) ) .. ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ") ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 

FUflRI 
' . . 

MINISTERIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

168 Maria Francisca Ferreira da Silva NI, Filha 257, Esposa 167 F 33 Na T.I. 
169 Reinaldo Silva Lima-AR Filho 167/168 M 11 Na T.I. 
170 Antonio Sebastião Silva Lima-AR Filho 167/168 M 09 Na T.I. 
171 Maria Rosileide Silva Lima-AR Filha 167/168 F 07 Na T.I. 
172 Antonio O lindo· Silva Lima-AR Filho 167/168 M 05 Na T.I. 
173 Rosileíde Silva de Lima-AR Filha 167/168 F 02 Na T.I. 
173a Maria de Lima da Silva NI, mãe 10, 167, 158, F 71 Na T.l. 

161,174 
V 

XXX Lote 50 P A, Col. 174 Geraldo Silva de Lima Jaminawa- Filho de Albertino Siqueira M 55 Na T.I. 
Timoteu Arara (Arara-AR) Lima Jaminawa-Arara 

(irmão de 157 e 258) e NI, 
Maria de Lima (173ª) 

175 Marinise Silva de Lima-AR Filha 174, esposa 330 F 24 Na T.l. 

176 Ernildo Silva de Lima-AR Filho 174 M 23 Na T.I. 
177 Marinilsa Silva Rodrigues-AR Filha 175/330 F 06 Na T.I. 
178 Leciane Silva Rodrigues-AR Filha 175/330 F 04 Na T.I. 
330 Denflson Rodrigues NI, marido 175 M 25 Na T.I. 

: . 
XXXI Lote 49 P A, Col. ' 179 Francisco Lima da Costa, Kaxinawá Marido 180 M 22 Na T.I. 

Timo teu (Nego)-KX 
180 Marinilsa Silva de Lima Jaminawa- Filha 158, esp 179 F 21 Na T.I. 

Arara (Arara-Ak) 
181 Francisca Lima da Costa-AR Filha 179/180 F 05 Na T.I. 
182 Fernando Lima da Costa-AR Filho 179/180 M 02 Na T.I. 

.••. 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

XXXII Lote 53 PA, Cal. 182a Fco Gonzaga de Oliveira Filho (Preto) NI, marido 1~3 M 31 Na T.I. 
Timoteu 

183 Maria Ivanir Silva de Lima Arara-AR Filha 173a,esp 182a F 27 Na T.I. 
184 V anilson Siqueira Oliveira-AR Filho 182ª/183 M 07 Na T.I. 
185 Camila Siqueira Oliveira-AR Filha 182ª/183 F 06 Na T.I. 
186 Francisco Siqueira Oliveira-AR Filho 182ª/183 M 04 Na T.I. 
187 Sebastião Siqueira Oliveira-AR Filho 182ª/183 M 02 Na T.I. 
331 Ejanilson Siqueira Oliveira-AR Filho 182ª/183 M 08m NaT.I. 

'<I 

XXXIII Lote 54 PA, Cal. 188 Edílson Bezerra de Oliveira Filho 195/195ª M 24 Na T.I. 
Timo teu Jaminawa-Arara (Arara-AR) 

189 Merissa Francisca Rosas Macedo FilhalOS/105ª, esposa F 24 Na T.I. 
(Santa Rosa-SR) 188 

190 Edileusa Macedo Oliveira-AR Filha 188/189 F 05 Na T.I. 
191 Tamisa Macedo Oliveira-AR Filha 188/189 F 02 Na T.I. 

XXXIV Lote 55 P A, Col. 191a Francisco Souza do Vale NI, marido 192 M 28 Na T.I. 
. Timoteu : ' 

192 Edilene Bezerra Oliveira Jaminawa- Filha 195/195\ esposa F 21 Na T.I. 
1 Arara (Arara-AR) 191 ª 
193 Miles Marques Oliveira-AR Filho 191ª/192 M 05 Na T.I. 
194 Wilis Oliveira Souza-AR Filho 191ª/192 M 03 Na T.I. 

XXXV Lote 56 P A, Col. 195 Eduardo Gomes de Oliveira Filho 157 e NI, marido M 45 Na T.I. 
Timoteu Jaminawa-Arara (Arara-AR) 195a 

195a Juracy Maria Alves Bezerra NI, esposa 195 F 42 Na T.I. 
•• 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

196 Edilza Bezerra Oliveira-AR Filha 195/195ª F 19 Na T.I. 
197 Elison Bezerra Oliveira-AR Filho 195/195ª M 18 Na T.I. 
198 Elilda Bezerra Oliveira -AR Filha 195/195ª F 15 Na T.I. 

XXXVI Rio Branco-AC 290 Rosangela Macedo Barbosa-KA Filha 195/135, esp 278 F 25 Rio Branco-AC 
278 Gerson Manchineri (Shola)-MC Marido 290 M 30 Rio Branco-AC 
331 Iarlei Barbosa da S. Manchinery-MC Filho 278/290 M 04 Rio Branco-AC 
332· Thaís Barbos da S. Manchinery-MC Filha 278/290 F 03 Rio Branco-AC 
358 Narley Barbosa S. Manchinery-MC Filho 278/290 M 07m Rio Branco-AC 

XXXVII Lote 63 P A, Col. 199 Francisco Ferreira da Silva NI, Filho 257, marido 200 M 32 Lote 63 PA, fora da T.I. 
Nova Minas 

200 Maria Silva de Lima Jaminawa-Arara Filha de Albertino Siqueira F 29 Lote 63 PA, fora da T.I. 
(Arara-AR) Lima Jaminawa-Arara 

(irmão de 157 e 25 8) e NI, 
173ª , esposa 199 

201 Antonio Francismar Silva Lima-AR Filho 199/200 M 11 Lote 63 PA, fora da T.I. 
202 Antonio Martel Silva Lima-AR Filho 199/200 M 08 Lote 63 PA, fora da T.I. 
203 Francisco Silva Lirria-AR Filho 199/200 M 07 Lote 63 PA, fora da T.L 
.204 José Silva Lima-AR Filho 199/200 M 05 Lote .63 PA, fora da T.I. 
205 Gisela Silva Lima-AR Filha 199/200 F 02 Lote 63 PA, fora da T.I. 

XXXVIII Lote 63 P A, Col. 257 João da Silva e Souza (João Sebadio) NI, pai 199 e 168 M 74 Lote 63 PA, fora da T.I. 
Nova Minas 

- - - - - - - - 
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Casa oº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

XXXIX Resex/Col. 206 Ma; Cleuides da S.ilva Azevedo Chama-CH Filha 212/213 F 33 Rese:x/61 BIS, fora T.I. 
Jacamim 

207 Antonio Nelison da S. Basílio-Cfí ' Filho206 e NI (13) M 12 Rese:x/61 BIS, fora T.L 
208 Alfredo da Silva Basílio-CH Filho 206 e NI M 11 Rese:x/61 BIS, fora T.I. 
209 João da Silva Basílio-CH Filho 206 e NI M 08 Resex/61 BIS, fora T.I. 
210 Cleinir da Silva Basílio-Clí Filha 206 e NI F 05 Rese:x/61 BIS, foraT.I. 
211 Cledison da Silva Basílio-CH Filho 206 e NI M 02 Rese:x/61 BIS, fora T.I. 

XL Resex/Col. 212"' José Francisco Basílio Azevedo Filho de Velho Basílio M 72 Rese:x/61 BIS, fora T.I. 
Jacamim Chama (Chama-CH) Chama+ (irmão de Chico 

Terônio) e Ana Rosa 
Azevedo Kampa/ Amawaka 
(116 - 02) (irmã de 229) 

213 Maria Mercedes da Silva Amawaka-AM Esposa 212 F 66 Resex/61 BIS, fora T.I. 
(Paixão)( 04) 

214 Cleonice da Silva Azevedo-CH Filha 212/213 F 31 Resex/61 BIS, fora T.I. 
215 Clemilda da Silva Azevedo-CH Filha 212/213 F 27 Resex/61 BIS, fora T.I. 
216 Manoel Cosme da Silva-CH Filho 212/213 M 25 Resex/61 BIS, fora T.I. 
217 Ebeson da Silva-Clf Filho de296 ,M 22 Resex/61 BIS, fora T.I. 
218 Valceglisson da Silva-CH Neto 212/213 M 19 Resex/61 BIS, fora T.I. 

_· 219 Cleíciane da Silva-CH · Neta 212/213 F 15 Resex/õ l BIS, fora T.I. 
220 Rafaela Silva Piancha -CH Filha 214 F· 10 Resex/61 BIS, fora T.I. 
221 Rafael Vale da Silva-Clí Filho 214 M 08 Resex/61 BIS, fora T.L 
222 Antonio Silva Chama-Cll Filho 214 M 05 Resex/61 BIS, fora T.I. 
223 Charles da Silva Chama-Cll Filho 215 M 05 Resex/61 BIS, fora T.I. 
224 Francisca Gelândia da Silva-CH Filha 215 F 03 Resex/61 BIS, fora 'I'L 

/ 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

296 Maria Laura Azevedo-CH Filha 213 F 42 Igarapé Noiaá, Peru 
359 Menina-KA Filha 214/MoisésAshaninka F 11 T .1. Kampa do Amônea 

XLI Resex/Col. 225 Julio Guerra Hu~eunga Santa Rosa- Nauta/Peru, M 58 Resex/61 BIS, fora T.I. 
Jacamim SR (14) 

226 Julio Guerra da Silva Charna-Cll Filho 225 e Ma. Adélia M 20 Resex/61 BIS, fora T.I. 
Chama, filha de 212/213 

227 Francisco Guerra da Silva-CH Filho 225 e Ma. Adélia M 16 Resex/61 BIS, fora T.I. ,, Chama, filha de 212/213 
228 Elisomar Guerra da Silva-CH Filho 225 e Ma. Adélia M 14 Resex/61 BIS, fora T.I. 

Chama, filha de 212/213 

XLII Col. Pedreira 229 Thaumaturgo Azevedo Dirão João Maria Azevedo M 73 Pedreira, fora da T.1. 
Kampa/Amawaka-KA (Irmão 116) Kampa e Ma. Anita 

Amawaka 
230 Teodoro Pianko Azevedo-K.A Filho de Joana, filha 229 e M 17 Pedreira, fora da T.I. 

Antonio Pianko Ashaninka, 
Irmão 345, 231 

231 Pedro Pinheiro Azevedo-KA Filho Joana, filha 229 e M 14 Pedreira, fora da T.I. 
.. Antonio Pianko Ashaninka. . . , 

Irmão 345,230 
, 297 Maria Ema Azevedo-KA Filha Joana, filha 229 e F 20 T.I. Kampa do Amônea 

Antonio Pianko Ashaninka. 
Irmão 345, 230, 231 

298 Agrinaldo Macedo-KA Filho 229/ Totonha M 22 Iquitos, Peru 
Macedo, irmã 74,115, 356 

299 Taumaturgo Pinheiro Azevedo-Ká Filho 229/ Totonha M 23 Sawawo, Peru 
Macedo, irmã 74,115, 356 

/ 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

XLIII Col.Pedreira 232 Odon Rodrigues Alves Chama-Cll Filho de Chico Terônio M 44 Pedreira, fora da T.I. 
Chama + (irmão de Velho 
Basílio) e Ma. Rosa 
Azevedo Kampa/ Amawaka 
+ (irmã, 116/229). Esposa, 
Elida+, filha de 229. Irmão 
261 

233 José Antonio Azevedo Chama-Cll Filho 232, filha 229 M 19 Pedreira, fora da T.I. 
234 Celiane Azevedo Chama-CH Filha 232, filha 229 F 17 Pedreira, fora da T.I. 
235'' Elilton Azevedo Chama-CH Filho 232, filha 229 M 15 Pedreira, fora da T.I. 
236 Antonio Jardison Azevedo-CH Filho 232, filha 229 M 12 Pedreira, fora da T.I. 

XLIV Resex, Col. 236a Aurelino Guilhermina Rosas NI, irmão 105ª,marido M 35 Na T.I. 
Montevidéu 237 

27 Ma. Darclei Forquilha de Souza-Sk Filha 25ª/26 F 33 Na T.I. 
238 Filho-SR Filho 236ª/237 M 13 Na T.I. 
239 Filho-SR Filho 236ª/237 M 12 Na T.I. 
240 Filho-SR Filho 236ª/237 M 10 Na T.I. 
241 Filho-SR Filho 236ª/237 M 09 Na T.I. 
,242 Filha-SR Filha 236ª/23 7 F 08 Na T.I. 
243 Filha·SR Filha 236ª/237 F 06 Na T.I. 
244 Filha-SR Filha 236ª/237 F 04 Na T.I. 

.. 245 Filha-SR Filha 236ª/23 7 F 03 Na T.I. 

XLV Resex, Col. Tetéu 246 Gustavo Macifen Flores (Peruano) NI, marido 24 7 M 44 Na T.I. 
247 Fca. Félix Nascimento (Papito) NI, irmã 52ª/62a F' 40 Na T.I. 
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Casa n" Localização Nº Nome Parentesco j Sexo Idade Onde estava em dez/ 
1 2003 

248 Francisco Nascímento de Azevedo NI, Filho 246/247 M 20 Na T.I. 
249 Nunes Nascimento de Azevedo NI, Filho 246/24 7 M 18 Na T.I. 
250 Nonato Nascimento de Azevedo NI, Filho 246/247 M 15 Na T.I. 
251 José Nascimento de Azevedo NI, Filho 246/24 7 M 11 NaTJ. 

XLVI Lote 32 PA, CoL 252 Antonio de Azevedo Barbosa Neto Filho 62/135, marido M 27 Na T.I. 
Assembléia Arara/Krunpa- KA 252ª 

252a Maria Delângela Moreira da Silva Nr, Filha Ma. M. Moreira F 25 Na T.I. 
s. (Ma.ritô ), esposa 252 

253 Filho-KA Filho 252/252 M 09 Na T.I. 
254 Filho-KA Filho 252/252ª M 07 Na T.I. 
255 Filha-KA Filha 252/252ª F 05 Na T.I. 
256 Filha-KA Filha 252/252ª F 03 Na T.I. 
356 Josefa Macedo- AM Irmã 74, 115- 1 F 68 Na r.t. 

XLVH Cruzeiro do 257a Fausto Alves Bezerra NI, marido 258 M 1 65 Cruzeiro do Sul-AC 
Sul-AC 

258 Jorgína Siqueira Lima Jamínawa- Filha de José Siqueira de -· F 65 Cruzeiro do Sul-AC 
Arara-AR Lima Jaminawa e Maria 

1 Arara. Irmã de 157, 357 
esposa 257' 

' 259 Clebson Siqueira-AR Filho 257ª/258 M 30 Cruzeiro do Sul-AC 

XLVIII Rio Branco-AC 357 Tereza Siqueira Lima-AR Irmã 157e 258 F 58 Rio Branco-AC 

••• 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ j 2003 
xux T.I. Nawa 260 Maria das Dores Siqueira Jaminawa- Filha NI/25 8, esposa F 30 T.I. Nawa 

Arara (Arara-Ak) 261 
261 Raimundo Terônio Chama-CH Irmão 232, marido 260 M 35 T.I. Nawa 
262 Maria de Jesus Siqueira-AR Filha 260/261 F 13 T.L Nawa 
263 Cartejane Siqueira-AR Filho 260/261 M 12 T.I. Nawa 
264 Fernanda Siqueira-AR Filha 260/261 F 10 T.I. Nawa 
265 Richeles Siqueira-AR Filha 260/261 F 08 TJ. Nawa 
266., Annanda Siqueira-AR Filha 260/261 F 06 T.l. Nawa 
267 Raimunda Gleldiomar Siqueira-AR Filha 260/26l F 04 T.I. Nawa 
268 Jesualdo Siqueira-AR Filho 160/261 M 03 T.L Nawa 

L T.I. Jaminawa 281 Paulito Vaidívíno Batista Jaminawa- Filho de Sabino Valdivino M 40 T.I. Jamin, do Ig. Preto 
do Ig. Preto Arara/Kaxínawã (Arara-AR) Batista Kaxinawá e Nadir 

Siqueira Lima Jaminawa- 
Arara (irmão de 157 e 258) 
Irmão 33 

282 Laurinda Azevedo Pinheiro-KO Filha 122, esposa 281 F 38 T.I. Jamin. do Ig, Preto 
283 Pauto Vítor Valdivino Pinheiro-AR Filho 2811282 M 14 T.I. Jamín, do Ig. Preto 
284 Francisca Azevedo Valdivino-AR Filha 281/282 F 11 T .I. J amin. do Ig. Preto 
285 Lauriene Azevedo Valdivino-AR Filha 281/282 F 10 T .I. J amín. do Ig. Preto 
286 Lauríete Azevedo Valdivino-AR :Filha 281/2&2 F 07 T.I. Jamin, do Ig. Preto 

' 287 Lauricia Azevedo Valdivino-AR Filha 281/282 F 06 T.I. Jamin. do Ig. Preto 
288 Antonio Jarisson Valdivino-AR Filho 281/282 M 08 T .I. J arnin. do Ig. Preto 
289 Claricia Valdivino-AR Filha 2811282 F 03 T .I. J amin. do Ig. Preto 

1 • 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

LI Lote 52 P A, Col. 294 Getulio Gomes de Oliveira Jaminawa- Filho 157 e NI, marido M 44 NaT.L 
Timo teu Arara (Arara-AR) 294ª 

294a Lacy Candido de Azevedo NI, esposa 2 94 F 39 Na T.L 
333 Adson Azevedo de Oliveira-AR Filho 294/294ª M 19 Na T.I. 
334 Perivaldo Azevedo de Oliveira-AR Filho 294/294ª M 18 Na T.I. 
335 Geisa Azevedo de Oliveira-AR Filha 294/294ª F 16 Na T.I. 
336 Getulio Azevedo de Oliveira-AR Filho 294/294a M 22 Na T.I. 
337" Marinete Lima de Azevedo NI, esposa 336 F 18 Na T.I. 

LII Lote 48 P A, Col. 295 Antonilda Gomes de Oliveira Filha 157 e NI, esposa F 41 Na T.I. 
Timoteu Jaminawa-Arara (Arara-AR) 295ª 

295a Valdino Ramos Machado NI, marido 295 M 46 Na T.I. 
338 Vânia Oliveira Machado-AR Filha 295/295ª F 22 Na T.I. 
339 Fabío Oliveira Machado-AR Filho 295/295ª M 18 Na T.I. 
340 Mateus Oliveira Machado-AR Filho 295/295ª M 05 Na T.I. 
341 Eduardo Oliveira Machado-AR Filho 295/295ª M 04 Na T.I. 

' 
LIII Resex, Col. 29 Ma. Dorimar Forquilha de Souza Filha 25ª/26, esposa 32 F 24 NaT.L 

Montevideu ' (Santa Rosa-SR) 
32 Marison Sales de Souza NI, marido 29 M 24 Na T.I. ., 342 Madson Forquilha de Souza-SR Filho 29/32 M 03 Na T.I. 

LIV Resex, Col. 31 Darlinge Forquilha de Souza (Santa Filha 25ª/26 F 16 Na T.I. 
Montevidéu Rosa-SR) 

/ 
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Casa nº Localização Nº Nome Parentesco Sexo Idade Onde estava em dez/ 
2003 

343 Edmar da Silva Vieira NI, marido 31 M 24 Na T.I. 

LV Resex, Col. 30 Antonia Suziene Forquilha de Souza Filha 25ª/26 F 18 Na T.I. 
Montevidéu (Santa Rosa-SR) 

344 Semiramis Forquilha de Souza-SR Filha 30 e NI F 02m Na T.I. 

LVI T .1. Kampa do 270 Jurgleide de Oliveira Almeida Arara- Filha 39ª/40 F 31 T .1. Kampa do Amônea 
rio Amônea AR(Juca) 

345'' Francisco da Silva Pinhanta Ex-marido de 270 M 36 Rio Branco-AC 
Ashaninka-KA 

346 Vanderléa da Silva Pinhanta-KA Filha 270/345 F 14 T.I. Kampa do Amônea 
347 Janaina da Silva Pinhanta-KA Filha 270/345 F 12 T.I. Kampa do Amônea 
348 V anderlan da Silva Pinhanta-KA Filho 270/345 M 13 T.I. Kampa do Amônea 
349 Tanaka da Silva Pinhanta-KA Filho 270/345 M 10 T.I. Kampa do Amônea 
350 Ianka da Silva Pinhanta-KA Filha 270/345 F 08 T.I. Kampa do Amônea 
351 Valéria da Silva Pinhanta-KA Filha 270/345 F 06 T .1. Kampa do Amônea 
360 Menino Filho 270/Bebito M 04 T .1. Kampa do Amônea 

Ashaninka, irmão 345 

' 
LVII T.I. Kampa do ·237 Francisco Ashaninka-KA Filho de 320 M 26 T.I. Kampa do Amônea 

rio Amônea 

- 352 Dora da S. Pinhanta Ashaninka-KA Irmã 345, esposa 237 F 25 T.I. Kampa do Amônea 

LVIII Lote 25 PA • 280 Antonia Ezangela Rosas Macedo-SR Filha 105/105ª F 20 Na T.I. 
Col. Tetéu 

361 Manoel Chagas R. Maia ( de Jesus) NI, marido 280 M 25 Na T.I. 
98 

/ •.. 
I 



i)) 1)))))) 1))) 1))))))) )·))))))) )·)))) )·)))) ).) ) ) ) ) 1 ).) ) 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

06.5.5) Esquema de Parentesco 

Este item é um Esquema de Parentesco dos índios Arara, habitantes da Terra Indígena Arara do rio Amônia delimitada por nós e de 
seus aparentados que moram próximos ( ou não) da mesma, por suas origens étnicas. O mesmo foi realizado a partir das informações constantes no 
Levantamento Demográfico (item 06.5.4) e no Capitulo II - Habitação Permanente elo "Relatório de Identificação ... '', de 26.05.2003, do 
antropólogo Walter Alves Coutinho Junior (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 384 a 402). Este esquema de parentesco apresentado, por si só, além 
de demonstrar a interação sociológica que envolve personagens de diversas origens étnicas que, ao se juntarem, conseguiram formar um outro todo 
( os "Arara do rio Amônia"), merece ser estudado com mais profundidade, especialmente se quisermos saber de como os processos sociais, 
históricos e econômicos naquela região acreana, moldaram um novo tipo social e de relações. 
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Então, neste item 06) e em todos os seus sub-ítens, com base no "Relatório de 
Identificação ... ", de 26.05.2003, de Walter Alves Coutinho Junior, e em outros documentos que lhe 
dão suporte, demonstramos que a população indígena atualmente denominada "Arara do rio Amônia", 
formada a partir de procedências étnicas Arara, Santa Rosa, Konibo, Amawaka, Chama e Karnpa, 
casados entre si e com muitos elementos não-índios (acrescidos atualmente de elementos Kaxinawá e 
Manchinery); ocupavam (e continuam a ocupar) tradicional e permanentemente o alto e médio rio 
Amônea; mantinham formas de organização e localização própria de sociedades índígenas; ocupavam 

.•. original e tradicionalmente territórios, uma parte dos quais foi regularizado para os Ashaninka do rio 
Amônia, do qual foram obrigados a sair contra suas vontades em 1991 e outra parte dos quais continua 
sob sua ocupação, de sorte que as atuais localizações dos mesmos, na Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, configuram inequivocamente, um território também tradicional e permanentemente ocupado, 
situações essas de total conhecimento da FUNAI desde 1978, embora nossa instituição não tenha 
tomado medidas adequadas no momento devido para lhes assegurar assistência, proteção e garantia de 
seus territórios tradicionais. 

Todos estes fatores, tomados de forma conjunta, nos levam a conclusão de que o 
território que aqueles "Arara do rio Amônia" reivindicam, deve ser delimitado a partir dessas 
constatações: a comprovação da tradicionalidade da ocupação; a busca de uma área a mais aproximada 
possível da totalidade do território que ocupavam tradicionalmente; o cumprimento da legislação 
indigenista que lhes assegura direitos fundiários - tanto para aqueles que já permaneciam na área 
reivindicada, quanto para aqueles que chegaram à mesma em decorrência da expulsão da área dos 
Ashaninka. O asseguramento tardio desses direitos, consubstanciado na instituição de um GT para 
identificar e delimitar a área que aqueles Arara reivindicavam para seu uso exclusivo, onde pudessem 
se manter e se perpetuar (o GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol), não os atendeu na plenitude de seu 
direito. O GT da Portaria nº 1054/PRES/01, através do "Relatório de Identificação ... " de Walter Alves 
Coutinho Junior, lhes propôs uma área com 16.900 hectares (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls, 492 a 
495), que eles não aceitaram, como veremos, por várias razões; fundamentalmente porque, a parentela 
Arara, herdeiros de Albertino Siqueira de Lima Jaminawa-Arara e Hilda Siqueira de Lima Arara, a 
qual já ocupava aquele território ora em delimitação, ficaria fora do mesmo. Por isso (e por outros 
motivos que listaremos mais adiante), é que se tomou necessário "refazer a delimitação" da Terra 
Indígena Arara do rio Amônia. 
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07) A INSTITUIÇÃO DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR 
PNSD (1989), DA RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ-RESEX (1990) E DO 
PROJETO DE ASSENTAMENTO AMÔNIA-PA AMÔNIA (1996) INCIDINDO EM TERRAS 
TRADICIONAL E PERMANENTEMENTE OCUPADAS PELOS ARARA DO RIO AMÔNIA 

Tal como está demonstrado no ''Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do 
rio Amônia", de 26.05.2003, de Walter Coutinho Junior, praticamente toda a extensão do rio Amônia 
em território brasileiro era ocupado tradicionalmente por populações indígenas. No item anterior deste 
nosso Relatório, baseado nos dados daquele antropólogo, em documentos produzidos por técnicos da 
FUNAI e por pesquisadores contratados pela instituição, demonstramos que, desde 1978, a FUNAJ 
possui dados concretos da presença de índios Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama e Kampa 
("os Kampa não tradicionais") convivendo no mesmo espaço territorial que os Ashaninka do rio 
Amônia (os "Kampa tradicionais"), e que tais índios, em número de 91 indivíduos (e outros ocupantes 
não-índios da mesma), foram obrigados a sair da área que a FUN~ regularizou para aqueles 
Ashaninka, a partir de 1991, estabelecendo-se então no mesmo rio Amônia, em locais originários, de 
forma também tradicional; bem como desde 1985 nossa instituição também possui dados 
comprovando que famílias Arara e Santa. Rosa, em número de 25 indivíduos, estavam ocupando 
tradicionalmente a colocação Montevidéo, no rio Amônia, portanto fora do perímetro da área 
delimitada para os Ashaninka. 

07.1) PARA ONDE FORAM OS "KAMPA NÃO TRADICIONAIS" (ARARA, 
SANTA ROSA, AMAWAKA, KONIBO, CHAMA E KAMPA) APÓS SEREM EXPULSOS DA 
TERRA INDIGENA KAMPA DO RIO AMÔNEA 

Quando do início do processo de regularização da Terra Indígena Kampa do rio 
Amônea em março e abril de 1985, o GT das Portarias nº 1859/E/85 e 1838/E/85, responsável pela 
identificação e delimitação da área e pelo levantamento fundiário dos ocupantes não-índios que 
estavam habitando dentro da mesma, constatou então a presença de 91 índios pertencentes às etnias 
Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama e Kampa ( os "Kampa não tradicionais") e ainda 21 
ocupantes não-índios (dos quais, 02 eram pertencentes à grande família extensa Arara). 

_Todos os 21 ocupantes não-índios registrados no levantamento fundiário de 1985 
(incluindo-se aí as duas famílis Arara) foram obrigados pelos Ashaninka a se retirar daquela indígena, 
sendo que deles, apenas 08 tiveram suas benfeitorias de boa-fé, devidamente indenizadas pela FUNAI 
apenas em 1991 (dentre eles o não-índio Fausto Alves Bezerra, casado com a índia Jorgina Siqueira de 
Lima Arara) (Proc. FUNAI/BSB nº 1588/85). Parte desses não-índios, ao se retirarem daquela área 
indígena mudaram-se para outras localidades no próprio rio Amônia, fora do perímetro delimitado da 
mesma. A família de Fausto Alves Bezerra· (uma família Arara, por causa da origem étnica de sua 
esposa) mudou-se para Cruzeiro do Sul-AC. 

Tal como já demonstramos no item 07 .2), todos os 91 índios "Kampa não tradicionais" 
e ainda a família de Antonio Gomes de Oliveira Filho (de origem étnica Arara), que viviam nas 
localidades Amoninha, igarapé Taboca e Remanso, dentro da Terra Indígena Kampa do rio Amônia 
(os 'clusters' de localização Amawaka/Konibo/K.ampa - Santa Rosa/K.ampa e 
Arara/Jaminawa/Kaxinawá referidos no "Relatório de Identificação ... ~ por Walter·~ 



Em entrevista recente que mantive com o sociólogo Marco Antonio do Espírito Santo 
/ (atualmente lo_!ado na Coordenação-Ge~ de ~stud~s e Pe~u~sas:CGEP, da FUN~, em Brasília-D~), 

/

,. o mesmo me informou que, quando da identificação e delimitação da Terra Indígena Kampa do no 
Amônea em 1985 (que ele coordenou), a idéia do GT era de que aquelas famílias Kampa, Amawaka, 

r t}~ Santa Rosa, ~~nibo, Chama e Kamp': por s~r~m e~ident:mente fam?ias in?ígenas ( definida~ por ele 
r, ··;.::}J ; em seu relatório como os "Kampa nao tradicionais"), nao foram diferenciadas dos Ashaninka que 

também ocupavam o mesmo território (daí o fato de suas ocupações não terem sido objeto de 
levantamento fundiário pelo GT e, por causa disso, e nem terem sido indenizados pelas benfeitorias de 
boa-fé que erigiram na mesma ), devendo permanecer nos sítios que já ocupavam, dividindo o mesmo 
território com os Ashaninka dali (que ele denominou de "Kampa tradicionais"), na Terra Indígena 
Kampa do rio Amônea: 

"A delimitação da área levou em consideração observações de caráter ético no sentido 
de redimir o sacrifício imposto à comunidade e viabilizar formas de organização 
típicas; de caráter econômico no sentido de possibilitar espaço viável à exploração 
agricola e extrativista; e de caráter técnico levando em conta a imemorialidade da 
ocupação do grupo e informações bibliográficas. A proposta da área, é a soma dos 
estabelecimentos Kampa, que localizados por domínios de igarapés perfaz toda a área 
preterida frentes extrativistas de borracha" (Proc. RJNAI/BSB nº 3125/85, fls. 40). 
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Coutinho Junior), também foram obrigados à abandoná-la pelos Ashaninka dali, em 1991, quando da 
finalização do seu processo de regularização. De todos esses índios, apenas Antonio Gomes de 
Oliveira Filhos e irmãos (Arara) tiveram suas benfeitorias erigidas dentro daquela Terra Indígena 
devidamente vistoriadas e avaliadas pelos componentes do GT das Portarias nº 1829/E/85 e Portaria nº 
1838/E/85 (Proc. FUNAI/BSB nº 1588/85, tls. 01-v, 02 e Proc. FUNAI/BSB nº 3125/85, fls. 64, 65), 
mas, tal como outros 12 não-índios, não receberam da FUNAI nenhuma indenização pelas mesmas, até 
hoje. 

\ 

Mas, a convivência pacífica e consensuada no mesmo espaço territorial entre os 
"Kampa não tradicionais" e os ''Kampa tradicionais" não foi possível de ser mantida e, então, aqueles 
"Kampa não tradicionais" (Arara, Amawaka, Konibo, Chama, Santa Rosa, Kampa) foram obrigados a 
abandonar suas casas, ocupações, benfeitorias e sítios tradicionais, mesmo sendo índios, sem que a 
FUNAI (ou quem quer que fosse) fizesse qualquer ação em seu favor, garantindo-lhes a permanência 
em seus locais originais e tradicionais. Resumindo as causas que geraram tal situação, assim se 
expressa Walter Alves Coutinho Junior em seu "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003 e os 
próprios Arara do rio Amônia, em Carta, de 28.01.2003: · 

"Tais fatos foram resumidos por Leão ao comentar na conclusão de seu relatório que a 
retirada dos índios Apolima (os atuais 'Arara do rio Amônia') 'da Terra Indígena 
Kampa do rio Amônea aconteceu em função da incompatibilidade étnica e a 
deterioração dos interesses politicos, econômicos e sociais, ao longo dos anos, 
culminando com o pedido de retirada por parte dos Ashaninkà'-- "(Proc. FUNAIIBSB 
nº 2708/00, fls. 032, 379). 

"A muitos anos nós vivemos aqui no Rio Amônia, vivemos aqui a mais de 100 anos. A 
14 anos atrás nos morava na área dos Achaninkas, com a criação de sua terra os 
mesmos não quiseram nos junto com eles porque nos era de outra tribo e vários povos 
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na verdade somos amoaca, thama. Santa Rosina e Arara mas consideramos ho;e uma <, 

só fàmílía por esses motivos foi que fomos obrigados a sai daquela terra que tantos 
anos vivemos com nossos parentes que lá ficaram plantados (. . .) Então fomos saindo 
aos poucos e se colocando da ponta de baixo da área indígena Campa para baixo nos 2 
lado do rio Amônia aonde nós já tinha morado à 50 anos atrás " (Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00, fls. 466). 

Mas, o importante a frisar aqui (haja vista que as razões da expulsão daqueles índios da 
Terra Indígena Kampa do rio Amônea estão muito bem esclarecidas no "Relatório de Identificação ... " 
de Walter Alves Coutinho Junior - Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 376 a 380) é que, mesmo ao 
serem obrigados a deixarem suas áreas tradicionais naquela Terra Indígena, ao se reassentarem 
n'outras localidades, aqueles "Kampa não tradicionais" (os atuais 'Arara do rio Amônia') não 
abandonaram o eixo do rio Amônia (de onde se originaram), procurando preferencialmente se instalar 
em locais onde seus ancestrais já haviam habitado em décadas anteriores (ver citação acima), como, 
por exemplo, as colocações Assembléia e Jacamim: 

" ... colocação Assembléia, habitada intermitentemente desde o primeiro terço do 
século XX pela mesma família indígena que reocupou o local após a sua retirada dos 
limites da TI Kampa do rio Amônia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 387, 434 .e 
435). 

"José Macedo (Amawaka-115, irmão de 74 e 356) nasceu na colocação Assembléia 
(médio Amônia), criando-se no igarapé Jacamim (baixo Amônia, onde nasceu sua irmã 
Maria - 74 - e onde encontra-se atualmente a parentela de José Francisco Basílio 
Chama - 212) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 387). 

Nessas novas (mas, também tradicionais) localidades, aqueles índios expulsos da Terra 
Indígena Kampa do rio Amônea continuaram a manter as mesmas formas tradicionais de convivência, 
de proximidade e afinidade das parentelas, confirmando que, mesmo na diáspora, continuavam a ter 
uma maneira indígena de organização espacial e cultural. Assim é que as famílias de Taumaturgo de 
Azevedo Dirão Kampa (229) e · Odon Rodrigues Alves Chama (232), após passarem alguns anos na 
colocação Jacamim e em Cruzeiro do Sul-AC, terminaram por se es_tabelecer conjuntamente na 
colocação Pedreira (margem direita do rio Juruá, pouco abaixo da foz do rio Amônia no rio Juruá, 
defronte da cidade de Marechal Thaumaturgo); as famílias de Francisco Valdivino Batista Arara (33), 
Ilda Siqueira Lima Arara (157), Maria Raimunda Gomes de Oliveira Arara (40), Antonio Siqueira 
Lima Arara (59); Antonio Gomes de Oliveira Arara (62), Maria Avelino Macedo Amawaka (74), 
Francisco Rodrigues Pinheiro Konibo (122),. José Macedo Amawaka (115), Francisco Macedo 
Kampa (124), Antonio Moreira Barbosa (Major) e Julieta Macedo Azevedo Kampa (134ª/135), 
Francisco Siqueira Lima Arara (153), Eduardo Gomes de Oliveira Arara (195), Matxau Kampa 
(320) se estabeleceram conjuntamente, poucoabaixo do limite norte da T.I. Kampa do rio Amônea, na 
margem esquerda do rio Amônia, nas colocações Montevidéo (já ocupada tradicionalmente por índios 
Arara e Santa Rosa), Tetéu, Palmário e Assembléia; e as famílias de Maria- Macedo Chama (146), 
Laurinda Pinheiro Azevedo Konibo (282), José do Basílio Azevedo Chama e Maria Mercedes da Silva 
Amawaka (212/213), Julio Guerra Huaryeunga Santa Rosa (225), se estabeleceram na margem 
direita do rio Amônia, na colocação Jacamirn, quase em frente à cidade de Marechal Thaumaturgo 
(Proc, FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 13, 18 a 20, 24 a 29). 
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E, não podemos nos esquecer que, ao se assentarem nessas novas ( e tradicionais) 
localidades acima referidas, as famílias indígenas também tiveram de dividir espaços com famílias de 
não-índios que ali também já viviam ou que para lá também tiveram de se mudar, expulsos da área dos 
Ashanika, da mesma forma que os "Kampa não tradicionais". 

07.2) PARA ONDE FORAM OS INDIOS ARARA E SANTA ROSA DA 
COLOCAÇÃO MONTEVIDEO 

Como já demonstramos no item 06.3), em março e abril de 1985, quando o sociólogo 
Marco Antonio do Espírito Santo, coordenador do GT das Portaria nº 1829/E/85 e 1838/E/85 esteve no 
alto rio Amônia realizando a identificação, delimitação e levantamento fundiário da área que viria a se 
tornar a Terra Indígena Kampa do rio Amônia, ele também constatou que, na colocação Montevidéo, 
no rio Amônia, portanto, fora do. perímetro delimitado para os Ashaninka, existiam vivendo ali de 
forma tradicional e permanente, 04 famílias indígenas (25 indivíduos), pertencentes às etnias Arara e 
Santa Rosa (Proc. FUNAJ/BSB nº 3125/85, fls. 27, 28). Referendando a informação de Marco 
Antonio do Espírito Santo, a antropóloga Margarete Kitaka Mendes, em sua dissertação de mestrado, 
de 1991, também faz referência aos índios que habitavam aquela colocação Montevidéo, fora do 
perímetro delimitado da Terra Indígena Kampa do rio Amônea: 

"Ainda hoje (1991) existe uma família Santa Rosa vivendo na parte debaixo da área 
Ashaninka; nas proximidades das moradas dos posseiros brancos (. . .)" (a família de 
Maria Amélia Gomes Forquilha Santa Rosa - 26 - Proc. FUNAJJBSB nº 2708/00. fls. 
371)._ - 

Mas, o importante a frisar aqui, é que a população indígena Arara e Santa Rosa, que foi 
encontrada e registrada por Marco Antonio do Espírito Santo na colocação Montevidéo, fora do 
perímetro delimitado da Terra Indígena Karopa do rio Amônea em março e abril de 1985 (e 
confirmada por Margarete Kitaka Mendes em 1991), portanto, em uma área nitida e claramente dotada 
das condições de tradicionalidade e permanência; era formada basicamente a partir de dois "troncos 
velhos", o casal Albertino Siqueira de Lima Jaminawa-Arara/Maria de Lima (NI-173ª) e Maria Amélia 
Forquilha de Souza Santa Rosa (26)/José Gomes de Souza (NI-25ª). 

Sobre parte do território tradicional de ocupação desses índios acima referidos ( e do 
território tradicional dos outros índios que estavam mais ao alto no rio Amônia e que, após serem 
obrigados a deixar a área de convivência com os Ashaninka, voltaram a ocupar o médio rio Amônia, 
nas colocações Montevidéo, Tetéu, Palmário, Assembléia e Jacamim, ocorreram interveniências de 
outros entes do governo federal, sem que a FUNAI (mesmo devidamente informada de toda essa 
situação desde 1978) atentasse para a necessidade de regularizar um território exclusivo para aqueles 
índios. Assim, sobre aqueles territórios ocupados pelos Arara e Santa Rosa e pelos "Kampa não 
tradicionais" oriundos da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, o IBAMA regularizou a área sul do 
Parque Nacional da Serra do Divisor-PNSD (1989), a área oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá 
RESEX (1990) e o INCRA regularizou a área sul do Projeto de Assentamento Amônia-PA Amônia 
(1996). Walter Alves Coutinho Junior reforça isto, ao se reportar a criação da RESEX (como também, 
poderia se referir ao tratar ddo PNSD e do PA Amônia, pois as situações são idênticas): 

"É preciso ressaltar que, à época de criação da RESEX do Alto Juruá, parte das 
famílias Arara (principalmente de origem Santa Rosa/Kampa) já se encontrava 
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,_ 

estabelecida à margem direita do Amônia. O seu caráter indígena, porém, não parece 
ter sido considerado enquanto tal pelo IBAMA, permanecendo as mesmas até o 
momento em seus locais de ocupação tradicional na qualidade de 'moradores' comuns 
da Reserva" (Proc. FUNAI!BSB nº 2708/00, fls. 436,437). 

Tais fatos são insofismáveis, Mesmo após a implementação da RESEX (1990) e do PA 
Amônia (1996), aquelas família Santa Rosa e Arara (e não Kampa, como pressupôs Walter Alves 
Coutinho Junior), encontradas por Marco Antonio do Espírito Santa em 1985 e por Margarete Kitaka 
Mendes em 1991 na colocação Montevidéo, mesmo com as intervenções do IBAMA e INCRA na 
região, sem o acompanhamento devido da FUNAI, continuaram ( e ainda continuam), na atualidade, 
ocupando basicamente aquelas mesma situações: os patriarcas Maria Amélia Santa Rosa e José Gomes 
e a maior parte de seus filhos ( os casados e os solteiros) continuam atualmente residindo na colocação 
Montevidéo e os filhos do casal Albertino Jarninawa-Arara e Maria Lima, mudaram-se para a 
colocação Timoteu (também área de ocupação tradicional Arara), dentro da área do PA Amônia, 
quando este foi efetivado em 1996, conforme está demonstrado no Levantamento Demográfico (item 
06.5.4). Registre-se que suas atuais formas de ocupação, mesmo em áreas sob a interveniência do 
IBAMA e do INCRA, continuam a manter o mesmo padrão tradicional de ajuntamento por familias 
extensas e afinidades étnicas, tal como já demonstrado aqui. 

E, não podemos nos esquecer que, mesmo assentados na tradicional colocação 
Montevidéo, ou em outros locais da região por conta do da ínterveniência de outros órgãos federais, 
aqueles Arara e Santa Rosa, tinham de dividir espaços com familias de não-índios que ali também já 
viviam ou que paralá também tiveram de se mudar, expulsos da área dos Ashaníka, da mesma forma 
que os "Kampa não tradicionais". E, por conta de não estarem assistidos pelo órgão federal de 
assistência ao índio, mesmo antes da chegada dos egressos da área Ashaninka à região da colocção 
Montevidéo, aquela área de uso tradicional deles, também já ocupada por algumas famílias de não 
índios, dividindo o mesmo espaço com aqueles Arara e Santa Rosa . 

07.3) O MÉ.DIO RIO AMÔNIA, TORNA-SE ENTÃO, TERRITÓRIO COMUM 
PARA OS "KAMP A NÃO TRADICIONAIS" EXILADOS DA TERRA INDIGENA KAMPA 
DO RIO AMÔNEA E PARA AS FAMILIAS ARARA E SANTA ROSA QUE JÁ OCUPAVAM 
TRADICIONALMENTE A COLOCAÇÃO MONTEVIDÉO 

- Conforme demonstramos anteriormente, o médio rio Amônia, a partir do início da 
regularização da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, passou a viver as seguintes situações 
fundiárias: a) a região da colocação Montevidéo, já habitada tradicionalmente por índios Arara e Santa 
Rosa, é acrescida populacionalmente por alguns "Kampa não-tradicionais" e não-índios, que foram 
expulsos daquela terra indígena; b) as colocações Assembléia, Tetéu, Palmário, Timoteu e Jacamim 
(que ancestralmente eram ocupações indígenas) voltam a ser ocupadas por "Kampas não tradicionais" 
e por não índios expulsos daquela terra indígena, que se somaram à não-índios que ali já viviam. 
Então, os "Kampa não-tradicionais" que retomaram ao médio rio Amônia por força da expulsão da 
área Ashaninka, somaram-se aos Arara e Santa Rosa que lá já estavam, de modo que aquele trecho de 
rio, torna-se um território comum para todos; e) a interveniência do IBAMA e INCRA na região, com 
a criação do Parque Nacional da Serra do Divisor (1989), da Reserva Extrativista do Alto Juruá (1990) 
e do Projeto de Assentamento Amônia (1996), vem alterar as maneiras de ocupar aquele médio rio, na 
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medida em que, todos os seus habitantes, índios e não-índios, tiveram de se adaptar às mudanças que 
essas novas situações institucionais criaram. 

07.4) A CRIAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E DE 
ASSENTAMENTO NO ALTO JURUÁ E COMO ISTO ALTEROU AS FORMAS DE 
OCUPAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO 

Após o início da regularização da Terra Indígena Kampa do rio Amônia pela FUNAJ 
em 1985, como já vimos, a expulsão, em 1991, pelos Ashaninka da mesma, dos outros ocupantes 
daquele território, os "Kampa não-tradicionais" (Arara, Santa Rosa, Amawaka, Kampa, Konibo e 
Chama) e não-índios; gerou uma modificação substancial em toda a situação fundiário no médio e 
baixo rio Amônia, pois havia a necessidade de acomodar na mesma região aquelas pessoas egressas 
daquela terra indígena (índios e não-índios) e a população indígena (Arara e Santa Rosa) e não- 
indígena que já a habitava - 

A presença da FUNAI no alto rio Amônia, para regularizar territórios, assistir aos índios 
dali (Ashaninka e outros) e mediar as relações daqueles índios com os não-índios, já era requerida 
desde 1978, como demonstram vários do período relatórios produzidos pelos antropólogos Anthony 
Seeger e Arno Vogel: 

"3. Justificativa da necessidade atual do grupo: 3.1. Presença da FUNAJ. Não existe 
infra-estrutura da FUNAI na área" (Proc. FUNAI/BSB nº 2312/91, fls. 4 7). 

- Quando o sociólogo Marco Antonio do Espírito Santo escreveu o seu "Relatório de 
Identificação e Delimitação da Área Indígena Kampa do rio Amônea", de 17.09.85 (no qual ele 
registrou e nominou a presença de 91 indivíduos "Kampa não-tradicionais" naquela terra indígena e 
mais 25 indivíduos Arara e Santa Rosa na colocação Montevidéo, fora do perímetro da mesma), 
naquele documento, ele não se preocupou com o destino dos 21 ocupantes não-índios encontrados 
dentro da mesma e muito menos com o destino dos "Kampa não tradicionais", pois, os considerou 
como índios que permaneceriam dentro da área delimitada para os Ashaninka. Mas, mesmo assim, fez 
um alerta à FUNAl, para se fazer presente naquele rio, principalmente no sentido de prestar assistência 
e garantir direitos à todos os índios daquele rio ( o que é, efetivamente, um alerta sobre a presença dos 
Ashaninka e dos demais "Kampa não-tradicionais'') : 

- "Apontamos como sugestão imediata, efetivação da presença da FUNAI na área, para 
--orientar e controlar a ação da população branca (. .. ) É de extrema importância a 
assistência da FlJNAJ, mesmo de forma volante, para compor junto a outros órgãos e 
entidades da região, a legalidade das relações comerciais e étnicas, fundamentando a 
proteção e assistência a vários grupos indígenas ai localizados" (Proc. FUNAI/BSB 
nº 3125/85, fls. 43). · ~ 

r, 

O "Relatório de Viagem", de 15.12.1985, de autoria do antropólogo Terri Valle de 
Aquino, do indigenista Antonio Luiz Batista de Macedo e do engenheiro agrimensor Erasmo Belucci, 
trás um alerta à FUNAI a respeito da necessidade de regularizar a situação fundiária especial dos 
"Kampa não tradicionais", e também ao INCRA, para que não deixasse ao desamparo os não-índios 
que estavam ocupando a Terra Indígena Kampa do rio Amônea e teriam de deixá-la após sua - 
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regularização. Este documento, com certeza, foi o motivo gerador que fez o INCRA-AC, anos depois, 
criar o Projeto de Assentamento Amônia: 

"Durante a nossa viagem fomos convidados e aceitamos participar de uma reunião 
com todas as famílias de posseiros acreanos, que lá vivem (na área delimitada pelo GT 
das Portarias nº 1829/E/85 e 1838/E/85 para os Ashaninka, a T.I. Kampa do rio 
Amõnea) há mais de 20 anos como agricultores, criadores e tiradores de madeira. 
Ocasião em que todos os chefes de família solicitaram ao Incra a distribuição de lotes 
para eles viverem e trabalharem no próprio rio Amônia, mas fora dos limites da 
reserva indígena (. . .) Estas 28 famílias estão solicitando ao Incra e à Funai que 
desapropriem as terras do Amônia, abaixo da área indígena, para que eles possam 
'morar e trabalharem em paz, já que estão acostumados com este rio, aonde vivem há 
mais de duas décadas. É muito importante que o Plano Regional de Reforma Agrária, 
de responsabilidade do Incra, resolva de vez esta situação em que se encontram todos 
os ocupantes não índios(. . .) "(Proc. FUNAI/BSB nº 2708100, fls. 145). 

No mesmo documento acima referido, aqueles três técnicos, também apelam à FUNAI, 
para que trate os "Kampa não-tradicionais" com a mesma consideração com que tratava os Ashaninka 
( os "Kampa tradicionais"). Em tal apelo está implícito o indicativo de que os "Kampa não 
tradicionais" permaneceriam em seus sítios no Amoninha, Tabacal e Remanso, dividindo o mesmo 
território com os Ashaninka, na Terra Indígena Kampa do rio Amônea, No mesmo documento também 
está demonstrado que a ausência da FUNAI poderia acentuar o faccionalismo já existente entre os 
"Kampa tradicionais" e os "Kampa não-tradicionais" ( o que de fato veio a ocorrer, sendo aqueles 
"Kampa não-tradicionais" expulsos da T.I. Kampa do rio Amônea em 1991): 

"Também é muito importante que a Funai não discrimine os 'caboclos' (resultado da 
miscigenação de Kampa. Santa Rosa. Amuaca. Kaxinawá e Xama) em detrimento dos 
Kampa tradicionais, ou vice-versa. É importante que os índios sejam assistidos 
corretamente pela Funai, sem favoritismos. Caso contrário pode acirrar o 
facciona/ismo entre os dois grupos étnicos que ocupam atualmente a área indígena do 
rio Amônia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 147). 

Através do Memo. nº 286/SUAF de 11.11.1991, endereçado ao Executor do Projeto 
Fundiário Alto Juruá-INCRA, de Cruzeiro do Sul-AC, o então chefe da Superintendência de Assuntos 
Fundiários da FUNAI, solicitou formalmente ao JNCRA, áreas de terras onde fosse possível reassentar 
os 21 ocupantes não-índios que estavam localizados dentro da Terra Indígena Kampa do rio Amônea: 

"Diante do exposto, solicitamos a gentileza de indicar glebas ou lotes demarcados a 
serem destinados ao reassentamento dos demais ocupantes, bem como notificá-los (. .. ) 
para a desocupação da área indigena" (Proc. FUNAIJBSB nº 1588/85, fls. 414,415). 

Estas informações acima referidas, que são um resumo dos itens 06.2); 06.3); 06.4); 
07 .1) e 07 .2) demonstram então que a FUNAI, ainda em 1978 e 1985 recebeu .informações seguras, de 
seus próprios técnicos e de pesquisadores contratados por ele própria, sobre a existência de índios 
Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Kampa, Konibo e Chama ( os "Kampa não-tradicionais") dividindo o 
mesmo espaço territorial com os Ashaninka ( os "Kampa tradicionais") e índios Arara e Santa Rosa, 
ocupando também tradicionalmente a colocação Montevidéo, fora da área delimitada para os 
Ashanínka, Tais informações recebidas pela FUNAI também a alertavam do direito daqueles índios à 
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terem assistência e direitos garantidos ( entre tais direitos, o direito à terra), como todos os índios sob 
sua tutela mereciam. 

Mas, o que a história recente da ocupação humana do rio Amônia demonstra, é que a 
FUNAI, apesar de alertada de forma reiterada, se "esqueceu" da existência dos "Kampa não 
tradicionais" quando eles foram obrigados a sair da Terra Indígena Kampa dorio Amônia em 1991 
(indo assentar-se no próprio rio Amônia, em localidades que já haviam ocupado tradicionalmente, 
como se índios não fossem, como já frisamos várias vezes neste Relatório), assim como também se 
"esqueceu" que parte dos territórios "desapropriados" pelo IBAMA e JNCRA para criarem a Reserva 
Extrativista do Alto Juruá (seu limite oeste) e Projeto de Assentamento Amônia (sua área sul), eram 
territórios indubitavelmente de ocupação tradicional indígena, haja vista que, mesmo antes da 
ocupação dali pelos "Kampa não-tradicionais", havia uma população Arara e Santa Rosa que já 
ocupavam tradicionalmente tais territórios, centrados na colocação Montevidéo. 

Por conta desse "esquecimento" ( ou omissão) da FUNAI, ocorreram então legítimas 
interveniências do IBAMA e INCRA naquela região acreana, os quais definiram unidades de 
conservação e de assentamento para uso da população não-índia regional (das quais os "Kampa não 
tradicionais" e os Arara e Santa Rosa acabaram também participando); que, hoje sabemos, incidiram 
sobre áreas de ocupação tradicionais indígenas de índios Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Xama 
e Kampa, afetando então, direitos imprescritíveis daqueles índios que, a partir de 1999, passaram a 
exigi-los de volta, com mais do que justa razão. 

Ao confrontarmos a delimitação que estamos aqui propondo para a Terra Indígena 
Arara do rio Amônia, podemos ver então como partes de tais unidades de conservação e assentamento 
foram instituídas sobre territórios tradicionalmente ocupados por aqueles índios, sob o silêncio da 
FUNAJ na defesa de seus interesses ( consubstaciado em parecer da instituição que assegurava a 
inexistência de índios em tais localidades, a despeito das informações existentes sobre os mesmos 
desde 1978) e ignorância do IBAMA e do INCRA sobre seus direitos territoriais: 

Na criação do Parque Nacional da Serra do Divisor, através do Decreto nº 97.839, de 
16.06.1989 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1.203 a 1204), nem o IBÃMA e nem a própria FUNAJ 
atentaram para o fato de que parte do limite sul do mesmo (o igarapé Timoteu), se tratava de área 
imprescindível às atividades produtivas, ao meio ambiente e à reprodução tisica e cultural dos atuais 
Arara-do rio Amônia. 

Na criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá, através do Decreto nº 98.863, de 
23.01.1990 (Proc. FUNAI/BSB nº 2487/02, Os. 88 a 96), nem o IBAMA e nem a própria FUNAI 
atentaram para o fato de que parte do limite oéste da mesma (a margem direita do rio Amônia) incidiu 
inteiramente em área de ocupação tradicional indígena Arara e Santa Rosa ( a colocação Montevidéo) e 
em colocações adjacentes (Assembléia, Tetéu, Palmário, Jacamim) também ocupadas tradicionalmente 
por vários grupos familiares Amawaka, Santa Rosa, Konibo, K.ampa e Chama 

N~_ criação do Projeto de Assentamento "Amônia", através da Portaria INCRA/SR- 
14/Nº 44, de 25.07.1996, nem o INCRA e nem a própria FUNAI atentaram para o fato de que sua área 
sul (56 lotes), estava inteiramente incidindo em área de ocupação tradicional indígena (Proc. 
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FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 747). Verifica-se que, pelo "Diagnóstico - Gleba Amônia", de 
05.10.1988, realizados por técnicos do INCRA-AC, ausência de manifestação da FUNAI (e, se 
ocorreu, como até pode ter ocorrido, não tivemos acesso à tal documentação). O certo é que no 
Diagnóstico da Gleba Amônia , estava escrito o seguinte: 

"3.3. Presença Indígena-Nos limites deste seringai, como também na sua totalidade, 
não existe a presença de áreas indígenas ou presença da FUNAJ" (Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00, fls. 732). 

E, na Portaria que criou o Projeto de Assentamento Amônia, a FUNAI deveria ser 
notificada: 

"V - Determinar à Divisão de Assentamento que participe aos órgãos de Meio 
·Ambiente, Federal e Estadual, bem como à Funai, o Projeto ora criado ... " (Proc. 
FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 747). 

O fato é que a criação do Projeto de Assentamento Amônia pelo INCRA em. 1996, 
mesmo com "estranha" e desinformada manifestação de técnicos da FUNAI na sua elaboração ( que 
não se deram conta sobre as informações já existentes de ocupação indígena ali em 1978 e 1985 e, 
mesmo que o mesmo tenha sido gestado a partir de apelo- de técnicos da FUNAI-AC e da Comissão 
Pró-Indio/AC, em dezembro de 1985) ocorreu envolvendo um território habitado por 25 índios que 
tradicionalmente ocupavam parte da área sul do mesmo ( os Arara e Santa Rosa da colocação 
Montevidéo) e parte dos 91 índios "Kampa não tradicionais" expulsos da Terra Indígena Kampa do rio 
Amônia em 1991; assim como famílias de não-índios também expulsos daquela terra indígena em 
1991 e outros não-índios, cuja origem desconhecemos. Quando se observa a distribuição dos lotes 
deste assentamento, verificamos que várias famílias indígenas, que ali já residiam quando da 
formalização do mesmo, tiveram suas ocupações regularizadas, enquanto ''parce)eiros" quaisquer, sem 
que se atentasse para suas especificidades de indígenas, para suas formas próprias de convivência e 
para os direitos originários que tinham sobre aquele território. 

Na área que aqui estamos delimitando, observando-se a distribuição de lotes que o 
INCRA fez em 1996 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 654, 655 e Proc. FUNAI/BSB nº 2487/02, 
fls. 84, 86 e 87), verificamos então, que daquela distribuição, fazem parte da Terra Indígena Arara do 
rio Amônia: à margem esquerda do rio Amônia, os lotes 001 a 056; nas terras interiores os lotes 225 a 
249 (sem nenhuma ocupação efetiva legalizada) e na margem direita do igarapé Timoteu, os lotes 01, 
03, 05, 07, 09,-11, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (dos quais, apenas os lotes 01 e 03 estavam ocupados quando 
lá estivemos em dezembro de 2003). Quanto aos primeiros, ainda em 1996, diversos foram cedidos à 
integrantes da comunidade Arara do rio Amônia: Lote 01 (ocupado pelo não-índio Francisco Eugênio 
Moreira - "Assis" 18ª, casado com a índia Maria do Perpétuo Socorro Siqueira Lima Arara - 19); Lote 
02 (ocupado por Macivaldo Oliveira de Almeida Arara - 01); Lote 03 (ocupado pelo não-índio 
Antonio Tavares de Almeida - "Antõe Brabo" - 39\ casado com a índia Maria Raimundo Gomes de 
Oliveira Arara - 40); Lote 04 (ocupado por Marcildo de Oliveira Almeida· Arara - 48); Lote 08 
(ocupado por Antonio Siqueira Lima Arara -"Banana" - 59); Lote 05 (ocupado pelo não-índio José 
Francisco Martins de Oliveira -"Perepeta" 51 ª, casado com Antonia Gomes Santa Rosa 52); Lote 1 O 
(ocupado por Antonio Gomes de Oliveira Arara - 62); Lote 11 (ocupado por José Antonio Avelino 
Macedo Santa Rosa - 92); Lote 12 ( ocupado por José Davi Avelino Macedo Santa Rosa - 97); Lote 14 
(ocupado por Flavio Nascimento Oliveira Arara - 1Q2); Lote 31 (ocupado por Ana Rosa Azevedo 
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Macedo Kampa - 116 e Francisco Macedo Kampa - "Nego" - 124); Lote 32 ( ocupado por Antonio de 
Azevedo Barbosa Neto Kampa - ''Neto" 252); Lote 36 (ocupado por Francisco Rodrigues Pinheiro 
Konibo - "Kaiamano" - 122 e Francisco Siqueira de Lima Arara - 153); Lote 48 (ocupado por 
Bemaldo Silva de Lima Arara -158); Lote 49 (ocupado por Arnaldo Silva de Lima Arara - 161); Lote 
50 (ocupado por Reinaldo Silva de Lima Arara - 167); Lote 51 (ocupado por Geraldo Silva de Lima 
Arara - 174); Lote 52 ( ocupado pelo não-índio Francisco Gonzaga de Oliveira - "Preto" - 1823, casado 
com a índia Maria Ivani Silva de Lima Arara - 183); Lote 53 (ocupado por Josimar Forquilha de 
Souza Santa Rosa- 09 e sua esposa Fátima Silva de Lima Arara - 10); Lote 54 (ocupado por Edílson 
Bezerra de Oliveira Arara - 188 e sua esposa Mercia Francisca Macedo Santa Rosa - 189); Lote 55 
(ocupado pelo não-índio Francisco Souza do Vale - 191ª e sua esposa Edilene Bezerra de Oliveira 
Arara - 192) e Lote 56 (ocupado por Eduardo Gomes de Oliveira Arara - 195). Em 1996 portanto, na 
área que aqui delimitamos como terra indígena, o INCRA, em 1996, "cedeu" 22 lotes para índios de 
várias etnias, que ali já residiam ( os atuais "Arara do rio Amônia"), e 33 lotes para não-índios. 
Atualmente, os índios ocupam 24 lotes daquele Projeto de Assentamento, pois, os lote 25 foi adquirido 
pelo não-índio "de Jesus"- 361, marido da índia Antônia Ezangela Rosas Macedo Santa Rosa- 280 e o 
lote 34 está ocupado por Maria Macedo da Silva Chama - 146 . 

Na área que aqui estamos delimitando, cerca de 12.092 hectares estão incidentes no 
limite oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1072). 
Quando da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá em 1990 pelo IBAMA, seu limite oeste (a 
margem direita do rio Amônia) já estava ocupada tradicionalmente por 25 índios Arara e Santa Rosa, 
localizados na colocação Montevidéo. Nos estudos que antecederam tal criação tal presença indígena 
não foi levada em consideração e nem a FUNAJ; participou ou foi consultada. Também, nas colocações 
adjacentes àquela colocação Montevidéo (Assembléia, Tetéu, Palmário, Jacamim) que também 
incidiam na margem direita do rio Amônia, a partir de 1991, parte dos 91 índios de origem Amawaka, 
Santa Rosa, Konibo, Kampa e Chama, obrigados a deixar a Terra Indígena Kampa do rio Amônea, ali 
se instalaram e, isto também não foi levado em consideração pelo IBAMA. Assim é que, observando 
se a relação de índios localizados dentro do perímetro da Terra Indígena Arara do rio Amônia que 
incide no limite oeste da Resex do Alto Juruá, tal como está demonstrado no ítem 06.5.4) e no item 
07 .5), temos as seguintes famílias indígenas: a) famílias de índios oriundos da ocupação tradicional da 
colocação Montevidéo: a.família de José Railson Forquilha de Souza Santa Rosa - 06; a família de 
José Gomes ele Souza - NI, 25ª e Maria Amélia Forquilha de Souza Santa Rosa - 26; a família de 
Maria Dorimar Forquilha de Souza Santa Rosa-29; a família de Darlinge Forquilha de Souza- 31; a 
família de Antónia Suziene Forquilha de Souza -30; b) famílias oriundas da T.I. Kampa do rio 
Amônea, na colocação Tetéu: a família de Maria Avelino Macedo Amawaka - 74; a família de José 
Ângelo Avelino Macedo Santa Rosa; c) famílias oriundas da T .I. Kampa do rio Amônea, na colocação 
Palmário: a família de Eduardo Avelino Macedo Santa Rosa - 105; a famí1ia de Francisco Antonio 
Rosa Macedo - 113; d) famílias oriundas da 'f.I. Kampa do rio Amônea, na colocação Assembléia: a 
família de Julieta Macedo Azevedo Kampa - 135; a família de Denílson Macedo Barbosa Kampa - 
144 ; e) famílias oriundas da T.I. Kampa do rio Amônea, na colocação Jacamim/õ l BIS (fora do 
perímetro delimitado da T.I. Arara do rio Amônia): a família de Maria Cleuides da Silva Azevedo 
Basílio Chama- 206; a familia de José do Basílio Francisco Azevedo Chama - 212 e Maria Mercedes 
da Silva Amawaka- 213; a família de Julio Guerra Huaryeunga Santa Rosa - 225. Portanto, quando 
da criação da Reserva Extrativista do Alto Juruá em 1990, haviam 15 famílias de origens étnicas Santa 
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Rosa e Chama que habitavam seu limite oeste e das mesmas, 13, estão localizadas dentro do perímetro 
delimitado da Terra Indígena Arara do rio Amônia. 

Na área que aqui estamos delimitando, cerca de 2.186 hectares estão incidentes no 
limite sul do Parque Nacional da Serra do Divisor (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, :fls. 1072). Embora, 
atuahnente não se verifique a presença física de nenhuma família indígena enr tal perímetro, tal área, 
como já vimos, localizada em toda a extensão do igarapé Timoteu, é imprescindível à reprodução 
física e cultural e às atividades produtivas dos Arara do rio Amônia, pois se presta à caça, pesca, e 
coleta; bem como é uma região ambientalmente necessária àqueles índios, pois por sua localização 
estratégica é fundamental à segurança da Terra Indígena. Isto não foi levado em consideração pelo 
IBAMA quando da criação daquele Parque em ·1989 e, nos estudos que antecederam tal criação, 
verifica-se quenem aqueles índios e nem a FUNAI foram consultados . 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

07.5) Quadro Demonstrativo da trajetória dos atuais "Arara do rio Amônia" (e de seus vizinhos não-índios) pelo rio Amônia 
a partir de 1985, e de como se viram envolvidos pela criação da Resex .do Alto Juruá (1990) e pelo PA Amônia (1996), e como, índios e 
não-índios estavam localizados em 21.12.2003, considerando a área que delimitamos enquanto a Terra Indígena Arara do rio Amônia . , . . . . 

Quando de nossa estadia na Terra Indígena Arara do rio Amônia em dezembro de 2003, verificamos que, na área que delimitamos 
para aqueles índios agora denominados "Arara do rio Amônia, ocorreram várias alterações quanto às ocupações dos lotes distribuídos pelo INCRA 
em 1996 e também nas ocupações da Reserva Extrativista: a) Atualmente, são 24 os lotes ocupados por índios no PA Amônia: aos 22 lotes 
originalmente cedidos àqueles índios, somam-se os lotes 25 e 34 (atualmente ocupados por Antónia Ezangela Rosas Macedo Santa Rosa-280 e 
Maria Macedo da Silva Chama - 146, respectivamente). b) O quadro abaixo demonstra que dos 56 ocupantes originais dos lotes do PA Amônia 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 654, 655), índios e não-índios, vários deles mudaram de ocupantes de 1996 para cá. e) O quadro abaixo também 
demonstra que os lotes 48, 49, ~O, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 do PA Amônia, que não constavam da área delimitada pelo GT da Portaria nº 
1054/PRES/01, não poderiam jamais ficar de fora da terra indígena delimitada, pois, seus ocupantes são pertencentes a extensas parentelas Arara 
(os Silva de Lima Arara) e Santa Rosa (os Forquilha de Souza) encontrados por Marco Antonio do Espírito Santo na colocação Montevidéo em 
1985 e por Margarete Kitaka Mendes, na mesma localização em 1991; que ali reproduzem o sistema original de ocupação por núcleos de parentesco 
por consaguinidade e afinidade (por exemplo, Josimar Forquilha de Souza é casado com Fátima Silva de Lima Arara e esta é irmã de Bernaldo, 
Reinaldo, Geraldo e Arnaldo Silva de Lima Arara, que também são irmãos de Maria Ivani Silva Lima), sendo, portanto, um local imprescindível à 
reprodução fisica e cultura_l daqueles índios; bem como à parentela Arara de Eduardo Gomes de Oliveira Arara, oriundo da T.I. Kampa do rio 
Amônia. d) ao se observar observar a distribuição de lotes feita pelo INCRA em 1996, nos 56 lotes do PA Amônia que estão localizados dentro da 
área indígena que estamos delimitando, constatamos que atualmente, vários dos ocupantes não-índios originais venderam ou se mudaram de suas 
propriedades, enquanto que, dos 22 índios que "receberam" lotes ali, todos continuam na região. Alguns mudaram de lotes, para acomodar índios 
vindos de outras regiões, mas continuam morando ali, Entendemos que isto significa que, independentemente da forma regular de ocupação (se é 
um lote do Projeto do Assentamento, ou um lote da RESEX), os Arara do rio Amônia continuam naquelas localidades, vivendo ainda em enclaves .• ~ 
organizacionais; porque ali e o seu território 

··/.:. O quadro a seguir, tem a intenção de demonstrar, com base no "Relatório de Identificação da Terra Indígena Kampa do rio Amônia", 
de 17.09.1985, de Marco Antonio do Espírito Santo, e no "Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, de 
Walter Alves Alves Coutinho Junior, como os "Kampa não tradicionais" (Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama, Kampa), os Arara e Santa 
Rosa da colocação Montevidéo; os não-índios que foram expulsos da área dos Ashaninka e outros não-índios que se localizaram no Projeto de 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

Assentamento Amônia e Reserva Extrativista, perambularam, procuraram se acomodar e como estão localizados atualmente, e como tais 
acomodações atuais dizem respeito à Terra Indígena Arara do rio Amônia, talcomo a delimitamos aqui: 

l) Famílias que ocupavam 2) Familias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual ár~a da _TI no río Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Antônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
·LV 01- Fausto Alves Em Cruzeiro do Sul-AC (Proc. Em Cruzeiro do Sul-AC Em Cruzeiro do Sul-AC - 

· Bezerra (Nl-257ª)/Jorgina 2708/00, fls, 391) (Proc. 2708/00, fls. 509) Casa XL VII (Proc. 2708/00, 
01 Siqueira Lima Arara (258). . fls.1341) 

Indenizado em 16.09.91 " (Proc. 1588/85, fls. 124 a 
132, 399) e descendentes 

Lote O 1 P A - Francisco Eugênio TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Moreira (NI -18ª)/Ma. Perpétuo Lote O 1 P A - Casa VI (Proc. Lote O 1 P A - Casa VI (Proc. 

02 - - Socorro Siqueira Lima Arara 2708/00, fls. 498) 2708/00, fls. 1323) 
(19) (Proc. 2708/00, fls, 654) 
Lote 08 PA -Antonio Siqueira TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

03 - - Lima Arara (59) (Proc. Lote 08 PA - Casa XI (Proc. Lote 08 P A - Casa XI (Proc. 
2708/00, fls, 654) 2708/00, fls. 500) 2708/00, fls. 1326) 
Lote 3 6 P A - Francisco Siqueira TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

04 - . 
! i Lima Arara (153) (Proc. Lote 3 6 P A :- Casa XXVI Lote 36 P A - Casa XXVI 

' 2708/00, fls. 655) (Proc. 2708/00, fls.504) (Proc, 2708/00, fls. 1333) 
L V 02 - Pedro da Cruz · , 
Bórges/Neonice Soares 4e ,· 

05 - ? ? ? 
. -Oliveira (Proc. 1588/85, fls. 

.1 ir 282 a 300) 
· · L V 03 - José Souza do ' 

06. Vale/Geni Soares da Silva. - ? ? ? 
Indenizado em 15.09.91 
(Proc, 1588/85, fls. 167 a 
114, 400 e ·4g7) 

/ 
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·:·,: 
1).Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 

Nº-- a·T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 
Ainônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1 ), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
L V 04 - Raimundo Deles da 

01· Silva/Maria A da Silva - ? ? ? 
(Proc. 1588/85, fls. 307/314) 

· L V 05 - Osvaldo Chaves de 
/ 

08 Oliveira/Maria Terezinha - ? ? ? 
Feles da Silva (Proc. 
1588/85, fls. 254 a 261) 
L V 06 - Francisco Gomes "' 

09 deAzevedo/Maria Feles da - ? ? ? 
Silva. Indenizado em 
15.09.91 (Proc. 1588/85, fls. 
110 a 117,398 e 488) 
L V 07 - Francisco Jorge de 

10 Oliveira/ Vitória Nunes da - ? ? ? 
Silva (Proc. 1588/85, fls, 96 
a 103) 
L V 08 - Francisco Chagas Na Resex do Alto Juruá (Proc. 

11 Muniz da Silva/Cleonice - 2708/00, fls. 273) 
. Soares Oliveira. Indenizado ? ? ... .. , - - em 15.09.91 (Proc. 1588/85, 
fls. 82 a 89,391 e484):·-,:1· .' · ,• 

··,:'ii. 
·-L V 09 - Francisco Oliveira Resex/Timoteu - Francisco Resex/Timoteu, Pela Na TI. Arara do rio Amônia - 

' :;~\~ \ia Silva/Ma. Margarida Oliveira da Silva/Ma. Margarida delimitação daquele GT Resex/Timoteu (Proc. 
12'· ;, · Cordeiro 'Moreira. Cordeiro Moreira - "Maritô" estariam fora da T.I. Arara do 3487/02, fls. 151) 

Irideniz!}do em 18.09.91 - (Proc. 2708/00, fls, 268) rio Amônia (Proc. 2708/00, 
(Proc . .1588/85, fls 68 a 75, fls. 493 a 495) 

. -39'6 e 483) e descendentes 

/ 
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Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

A,mônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Resex/Timoteu, fora da T.I. T.I. Arara do rio Amônia - 

13 - - - Arara do rio Amônia- Resex/Timoteu (Proc. 
Neguinho da Maritô (Proc. 2487/02, fls. 151) 
2708/00, fls. 493 a 495) 

L V 10 - João Rodrigues da 
14 Silva/Francisca Mapes da - ? ? ? Silva (Proc. 1588/85, fls. 

209 a 216) p 

L V 11 - Cordélio Cordeiro Lote 06 P A - Cordélio Cordeiro TI Arara do rio Amônia • Lote TI Arara do rio Amônia - Lote 
15 de Oliveira, NI (Proc. . de Oliveira (Proc. 2708/00, fls. 06 PA (Proc. 2708/00, fls. 06 PA (Proc. 2708/00, fls. 

1588/85, fls, 26 a 33) e 273, 833 e Proc. 2487 /02, fls. 273, 833 e Proc. 2487/02, fls. 273, 833 e Proc. 2487/02, fls. 
descendentes 09, 27) 09, 27) 09, 27, 150) 

Resex/Montevidéo - Antonio TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
16 - - Geremias Mapes de Oliveira Resex/Montevidéo (Proc. Resex/Montevidéo (Proc. 

(Proc. 2708/00, fls, 833 e Proc. 2708/00, fls. 833 e Proc. 2708/00, fls. 833 e Proc, 
2487/02, fls,09, 21) 2487/02, fls.09, 21) 2487/02, fls.09, 21, 151) 

Resex/Montevidéo - Manoel TI Arara do rio Amônia - Resex/Montevidéo - Manoel 
17 - - Mapes de Oliveira (Proc. Resex/Montevidéo (Proc. Mapes de Oliveira (Proc. ' ' 2708/00, fls. 833 e Proc. 2708/00, fls. '833 e Proc, 2708/00, fls. 833 e Proc. 

2487/02, fls. 09) 2487/02, fls. 09) 2487/02, fls. 09) 
' ' ,· 

L V 12 - Paulo Eufrosino 
18'-'''•; Pereira/Maria R. Pereira - ? ? ? 1 ·- (Proc. 1588/85, fls.268a275) 

L V 13 - José Vieira da 
19 Silva/Marli Rodrigues - ? ? ? 

- Pereira (Proc. 1588/85, fls. 
153 a 160) 

/ 
/ 
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1) .Familias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº -. a T;I, Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Ai:nônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
.L V 14 - Francisco Ribeiro 

20 da Silva. Indenizado em - ? ? ? 14.09.91 (Proc. 1588/85, 
fls, 53 a 60, 395 e 482) 
LV 15-João Gomes. 

21 Martins/Zelita Gomes . ? ? ? Coutinho , Indenizado em 
18.09.91 (Proc. 1588/85, fls. " 
223 a 231,401 e 485) 

LV 1~ - José Valserli 
22 Rodrigues de Limai Antonia - ? ? ? Firmino da Silva (Proc. 

1588/85, fls, 181 a 188) 

L V 17 - Nancy Freitas da 
23' Costa/Maria Joana Silva da - ? ? ? Costa. Indenizado em 

19.Q9.91 (Proc, 1588/85, fls. ··1 ·,l1 
· 239 a 242,402 e 489) ., 

.. .. . 
LV 18 -Antonio Gomes.ée- Lote 10 PA -Antonio Gomes de T.I. Arara do rio Amônia - T.I. Arara do rio Amônia - 

24. . Oliveira Filho e Irmãos, . Oliveira Filho, Arara (62) Lote 1 O P A - casa XII (Proc. Lote 1 O 'p A - Casa XII (Proc . 
... ·~· · Arar.a (62) (Proc. 1588/85, (Proc. 2708/00, fls, 654) 2708/00, fls, 500) 2708/00, fls. 1326) ,, . 
,:· ,, 

· fls, 12 a 19) 

Lote 02 PA - Marcivaldo TI Arara do rio Amônia - Em Mal. Thaumaturgo-AC - 
25 - . Oliveira de Almeida Arara (01) Lote 02 P A - Casa I (Proc. Casa I (Proc. 2708/00, fls . 

· (Proc. 2708/00, fls. 654) 2708/00, fls. 498) 1322) 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Familias que ocupavam 2) Familias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deíxá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Lote 03 P A - Antonio Tavares TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

26 - - de Almeida (NI-39")/Ma. Rmda Lote 03 PA - Casa VII (Proc. Lote 03 PA - Casa VII (Proc. 
Gomes de Oliveira Arara (40) 2708/00, fls. 499) 2708/00, fls. 1324) 
(Proc. 2708/00, fls. 654) 

TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Lote 03 PA- Casa VIII - Lote 03 PA- Casa VIII (Proc. 

27 - - - Isaías dos Santos Brito (NI- 2708/00, fls, 1325) 
'" 43)/Maria Doceilda de 

Oliveira Almeida Arara (44) 
(Proc. 2708/00, fls. 499) 
TI Kampa do rio Amônea - TI Kampa do rio Amônea - 

28 - - - aldeia Apiwtxa - Jurgleide de Aldeia Apiwtxa - Casa L VI 
Oliveira Almeida Arara (270) (Proc. 2708/00, fls. 1344) 
(Proc. 2708/00, fls. 509) 

Lote 04 PA- Marcildo Oliveira TI Arara do rio Amônia - Em Mal. Thaumaturgo-AC - 
29 - - de Almeida Arara (48) (Proc. Lote 04 P A - Casa IX (Proc. Casa IX (Proc. 2708/00, fls. 

2708/00, fls. 654) 2708/00, fls. 500) 1325) 
Lote 14 PA- Flavio Nascimento TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

30 - - Oliveira, Arara (102) (Proc. Lote 14 PA- Casa XVII Lote 14 P A - Casa XVII 
' (Proc. 2708/00, fls, 502) 2708/00, fls. 654) (Proc. 2708/00, fls. 1329) 

1 Lote 54 PA- Edílson Bezerra Lote 54 PA, fora do perímetro TI Arara do rio Amônia - r-, ' de Oliveira Arara (188) e delimitado - Casa XXXIII Lote 5.4 P A - Casa XXXIII 
31 - - Mércia Francisca Rosa Macedo (Proc. 2708/00, fls .. 505) (Proc. 2708/00, fls. 1336) 

~ . .. Santa Rosa (189) (Proc . 
2708/00, fls. 655) t) 
Lote 55 PA - Francisco da Silva Lote 55 PA, fora do perímetro TI Arara do rio Amônia - 

32 - - Souza do Vale (NI-191 ª) e delimitado - Casa XXXIV Lote 55 PA- Casa XXXIV 

' Edilene Bezerra Oliveira Arara (Proc. 2708/00, fls. 505) (Proc. 2708/00, fls. 1336) 
(192) (Proc, 2708/00, fls. 655) 
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____ _1.·· •· MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional- do Índio - FUNAI 

-1) Famflias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde ·foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram· de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
· deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e4)? 
Lote 56 P A - Eduardo Gomes Lote 56 P A, fora do perímetro TI Arara do rio Amônia - 

33 - - de Oliveira Arara (195) (Proc. delimitado - Casa XXXV Lote 56 P A - Casa XXXV 
2708/00, fls. 655) (Proc. 2708/00, fls. 50ô) (Proc. 2708/00, fls.1336) 

-· Em Manaus-AM - Getulio TI Arara do rio Amônia - 
34 - - - Gomes de Oliveira Arara Lote 52 P A - Casa LI (Proc. 

(294) (Proc, 2708/02, fls, 2708/00, fls. 1343) 
~ 510) 

Em Manaus-AM - Antonilda TI Arara do rio Amônia - 
35 - - - Gomes de Oliveira Arara Lote 48 P A - Casa LII (Proc. 

(295) (Proc. 2708/00, fls. 510) 2708/00, fls. 1343) 
Em Rio Branco-AC - Tereza 

36 . - - - Siqueira Lima Arara - Casa 
XL VIII (Proc. 2708/00, fls. 
1341) 

LV 19-Getulio Ferreira do 
3-7 . Vale (Proc. 1588/85, fls. - ? ? ? 

135 a 146) 
L V 20 • Evilásio Gomes da : 1 ': . ,11:'-· 

38 Silva (Proc. 1588/85, fls, 40 ., 
? ? ? - a46) ., 

· LV 21-João 
39. .Cantídio/Olinda Gomes da - ? ? ? :··: Silva (Proc. 1.588/85, fls. 

' 195 a 202) 
Taumaturgo Azevedo Dirão Em Cruzeiro do Sul-AC - Colocação Pedreira, rio Juruá Colocação Pedreira, rio Juruá 

40 Kampa (229)/Joana - Taumaturgo Azevedo Dirão - Casa XL (Proc. 2708/00, fls. - Casa XLII (Proc. 2708/00, 
.Aldenora Pinheiro (Proc. Kampa (229) (Proc. 2708/00, 13, 26,507) fls. 1339) 
3125/85 .fls, 06, 10, 22) fls, 12) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

.l)·Famllias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a-T.I. Kampa do rio. Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

· Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Antonio Avelino Santa Antonio Avelino Santa Rosa, TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

41 Rosa/Ma. Avelino Macedo - faleceu após deixar a TI Kampa Resex/Tetéu - Casa XIII -Ma. Resex/Tetéu - Casa XIII 
Amawaka (74) (Proc. do rio Amônia · Avelino Macedo Amawaka (Proc. 2708/00, fls 1327) 
,3125/85, fls, 10, 22) (74) (Proc. 2708/00, fls. 501) 

.- 
Pucallpa-Peru - Iria Avelino TI Arara do rio Amônia - 

42 . - ? Macedo Santa Rosa (275) Resex/Tetéu - Casa XIII 
" (Proc. 2708/00, fls, 509) (Proc. 2708/00, fls. 1328) 

Resex/Tetéu -. José Angelo TI Arara do rio Amônia, TI Arara do rio Amônia - 

43 . - Avelino Macedo Santa- Rosa Resex/Tetéu Casa XIV (Proc. Resex/Tetéu - Casa XIV 
(83)/Amélia Alves Marques 2708/00, fls, 501) (Proc. 2708/00, fls.1328) 
Kampa (84) 
Lote 11 PA- José Antonio TI Arara do rio Amônia, Lote José Antonio, no Peru 
Avelino Macedo Santa Rosa 11 P A, Casa XV (Proc. Graciente, falecida e, 09/03 

44 . . (92) e Graciete Nascimento 2708/00, fls. 501) Os 3 filhos, com o avô ( 62) 
Oliveira Arara (93) (Proc. (Proc. 2708/00, fls. 1329) 
3125/85, fls. 22 e Proc. 2708/00, 
fls. 654) 

• ! Lote 12 PA-José Davi TI Arara d,o. r~o Amônia, Lote TI Arara do rio Amônia, Lote 
Avelino Macedo Santa Rosa 12 PA, Casa XVI (Proc. 12 PA, Casa XVI (Proc. 

45 
. " ·! 

. (97) e Beatriz Nascimento 2708/00, fls. 501) 2708/09,. fls. 1329) 
''• Oliveira Arara (98) (Proc. 

1 •:, 

3125/85, fls. 22 e Proc. 2708/00, 
.!'1,;··, fls. 654) 

46''·'' - - Resex/Tetéu - Eduardo Avelino TI Arara do rio Amônia, TI Arara do rio Amônia, 
Macedo Santa Rosa Resex/Palmário Casa XVIII Resex/Palmário Casa XVIII 
(105)/0zita Guilhermina Rosa (Proc. 2708/00, fls. 502) (Proc. 2708/00, fls. 1330) 

1· (105ª) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAl 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T,I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam familias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)·? 
TI Arara do rio Amônia, TI Arara do rio Amônia, 
Resex/Palmárío Casa XIX - Resex/Palmário Casa XIX 

47 
. . . Francisco Antonio Rosa (Proc. 2708/00, fls. 1330) 

Macedo Santà Rosa (113) 
(Proc. 2708/00, fls. 502) 

José Valdivino Batista· 
48 Kaxínawá/María Moreira ,, 

? ? ? 
de Lima (Proc. 3125/85, fls. - 
10, 22) 
Julio Guerra Huaryeunga Resex/Jacamim/61 BIS - Julio Resex/Jacamim/61 BIS (Proc. Resex/Jacamim/61 BIS (Proc. 

49 Santa Rosa (225) e Ma. . Guerra Huaryeunga Santa Rosa 2708/00, fls. 507) 2708/00, fls. 1339) 
Adélia Chama (Proc. {225) (Proc. 2708/001 fls. 16, 
3-125/85, fls. 10 e 21) 19) Ma. Adélia faleceu 
Raimundo Terônio Chama Em Cruzeiro do Sul-AC - Ma. Em Cruzeiro do Sul-AC. Na TI Nawa (Proc. 2708/00, 

50 (261)/Maria das Dores - das Dores Siqueira Arara (260) 2708/00, fls.509) fls. 1342) 
Siqueira Lima Arara (260) e Raimundo Terônio Chama 
(Proc.3125./85,fls. 10,22) (261) (Proc, 2708/00, fls.509) 
Francisco Macedo Kampa Lote 31 P A - Francisco Macedo TI Arara do rio. Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

51 (124)/Isaura Chama (Proc. . Kampa (''Nego" - 124) e Ma. Lote 31 P A ;_ Casa XXII Lote 31 P A - Casa XXII 
3125/85, fls. 10, 25) ·' Fca. das Chagas Negreiros (Proc. 2708/00, fls. 503) (Proc. 2708/00, fls. 1331) 

Arara (Proc. 2708/00, fls. 655) ., 

José do Basílio Fco. Resex/Colocação Jacamim/61 Resex/Jacamim/61 BIS· Casa Resex/Jacamim/61 BIS, Casa 
: :~ ·:Azevedo Chama (212) e BIS - José do Basílio Fco. XXXVIII (Proc. 2708/00, fls. XL (Proc. 2708/00, fls. 1338) . ', Ma. Mercedes da Silva . Azeveo Chama (212) e Ma. 506) 52 Amawaka-("Paixão" - 213) Mercedes da Silva Amawaka 

(Proc, 3125/85, fls. 10, 26) ("Paixão"-213) (Proc. 2708/00, 
fls, 16, 19) 
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MINISTÉRIO DA ruSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Familias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Lote 34 P A- Raimundo Nonato TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

53 - - Pereira e Ma, Macedo da Silva Lote 34 PA- Casa XXV Lote 34 P A, Casa XX.V (Proc. 
Chama (146) (Proc. 2708/00, (Proc. 2708/00, fls. 504) 2708/00, fls. 1333) 
fls. 655) 
Resex/Jacamim/ - Ma. Cleuides Resex/Jacamim/til BIS- Resex/Jacarnim/61 BIS, Casa 

54 - - da S. A. Basílio Chama (206) Casa XXXVII (Proc. 2708/00, XXXIX (Proc. 2708/00, fls. 
(Proc. 2708/00, fls. 19) fls. 506) 1338) 

Sabino Valdivino Batista " 
55 l(iµ:lnawá (pai 33, 281) e 

Nadir Siqueira Lima Arara - ? ? ? 
(Proc, 3125/85, fls. 10, 26) 

TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Lote 08 PA- Casa VI - Lote 08 P A - Casa VI (Proc. 

56 - . ? Francisco Valdivino Batista 2708/00, fls. 1324) 
Arara (Chico Bodó - 33) 
(Proc. 2708/00, fls. 499) 

Antonio Moreira Barbosa Resex/ Assembléia - Antonio T.l. Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
(Major) (134ª) /Julieta 

: 1 
Moreira Barbosa ("Major", NI- Resex/ Assembléia - Casa Resex/ Assembléia - Casa 

57 Macedo Azevedo Kampa - - 134')/Julieta Macedo Azevedo XXIII (Prod.'2708/00, fls. 388, XXIII (Proc. 2708/00, fls. 
(135) (Proc. 3125/85, fls.;. ; Kampa (135) (Proc.2708/00, 503) 1332) 
10, 26) :',· fls. 388, 503) 

,, TI Arara do rio Amônia - T.L Arara do rio Amônia - 
58 - - . Resex/ Assembléia - Casa Resex/ Assembléia - Casa 

XXIV - Denison Macedo XXIV (Proc, 2708/00, fls. 
Barbosa Kampa (144) (Proc. 1332) 
2708/00, fls. 503) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) F.amílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam familias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Am~neaºe tiveram· de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4) ? 
Lote 32 PA- Antonio Azevedo TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

59 . - Barbosa Neto Kampa (252) Ma. Lote 32 PA (Proc, 2708/00, Lote 32 PA - Casa XL VI 
Delângela Moreira da Silva fls. 508) (Proc. 2708/00, fls. 1341) 
(252ª) (Proc, 2708/00, fls. 268, 
655 e Proc, 2487/02, fls, 09) 

Em Rio Branco-AC - Em Rio Branco-AC - Casa 
60 - - - Rosangela Macedo Barbosa XXXVI (Proc. 2708/00, fls. 

" Kampa (290) (Proc. 2708/00, 1337) 
fls. 510) 

Odon Rodrigues Alves Localidade Pedreíra/Juruá - Localidade Pedreira/Juruá Localidade Pedreíra/Juruá 
61 Chama (232)/Elida . Odon Rodrigues Alves Chama (Proc. 2708/00, fls. 507) (Proc. 2708/00, fls. 1340) 

Azevedo Kampa (Proc. (232) (Proc. 2708/00, fls. 10, 
3125/85, fls. 10, 27) 13) 
César Romão/Matxau TI Arara do rio Amônia - 

62 Kampa (320) (Proc. . ? ? Lote 3 6 P A, Casa XXI - 
3125/85, fls, 23) Matxau Kampa (320) 

(Proc.2708/00, fls. 1331) 
Francisco Penedo Flores 

63 Kampa/ Maria Lúcia - ? ? ? Rodrigues Pinheiro Konibo ' ' ,, 

(Proc, 3125/85, fls.l O, 25) 
.' t\ TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

64 - - - Resex/Tetéu - Gustavo Resex/Tetéu - Casa XL V 
1 Macifen Flores (246) (Proc. (Proc. 2708/00, fls. 1340) " 

2708/00, fls, 508) ·- 
Francisco Rodrigues Lote 36 PA - Francisco TI Arara do ri Amônia • Lote TI Arara do rio Amônia - 

65 Pinheiro Konibo - Rodrigues Pinheiro Konibo 36 PA, Casa XXI (Proc. Lote 36 PA, Casa XXI (Proc. 
(Kaiamano) (Proc. 3125/85, ("Kaiamano" - 122) (Proc. 2708/00, fls. 502) . 2708/00, fls. 1331) 
fls, 25) 2708/00, fls. °27) 

/ 
I 

123 

) ) ) ) 

::o "T1 ~ 

t !. 1 
~ 

•.••... "' V, ~ 
°' () """'~ 

~ 

b 



' ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) -) ) ) ") ) ) ) ) ) ) J -J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) -) ) ) 

\ 
\ 

í_J 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI S) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Laurinda Azevedo Pinheiro Resex/Jacamim/61 BIS - TI Jaminawa do ig, Preto TI Jaminawa do ig. Preto - 

66 Konibo (282) (Proc. . Laurinda Azevedo Pinheiro (Proc. 2708/00, fls. 51 O) Casa L (Proc. 2708/00, fls. 
. 3125/85, fls. 26) Konibo (28:Z)/ Paulito 1342) 

Valdi'vino Batista Arara (281) 
- (Proc. 2708/00, fls. 14, 27) 

Ana Rosa Azevedo Kampa Lote 31 P A - Ana Rosa TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
67 (116) e Velho Basílio - Azevedo Kampa (116)/José Lote 31 P A - Casa XX (Proc. Lote 31 PA - Casa XX - Ana 

Chama (Proc. 3125/85, fls. "' Macedo Amawaka (115) (Proc. 2708/00, fls. 502) Rosa (José Macedom, faleceu) 
06, 21) 2708/00, fls. 24) {Proc. 2708/00, fls. 1330) 

José Macedo Amawaka Lote 31 P A, junto com Ana TI Arara do rio Amônia - Faleceu em 03.12.03 
68 (115) (Proc. 3125/85, fls. . Rosa Azevedo Kampa (116) Lote 31 P A - Cãs XX (Proc. 

10, 21) (Proc. 2708/00, 24) 2708/00, fls, 502) 

Paulo Macedo Kampa/Maria 
69 Helena (Proc.3125/85, fls. ? ? ? ? 

11) 
70 Mauro Berna (Proc. ? ? ? ? 

3125/85, fls. 21) 
Josefa Macedo Amawaka TI Arara do rio Amônia - 

71 (356) (Proc. 3125/85, fls, - ? ? Lote 32_PA, CasaXLVI 
27) (Proc. 2708/00, fls. 1341) 

Col. Montevidéo • Maria Resex/Montevidéo - Maria TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Amélia Forquilha de Souza Amélia Forquilha de Souza Resex/Montevidéo - Casa V Resex/Montevidéo - Casa V 

72 - Santa Rosa {26)/José Gomes Santa Rosa {26)/José Gomes de (Proc. 2708/00, fls. 499) (Proc. 2708/00, fls. 1324) 
de Souza (NI-25") (Proc. Souza (NI-25ª) (Proc. 3125/85, 
3125/85, fls. 28) fls. 28) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Am6nea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Am6nia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-Ia em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Col. Montevidéo - Josimar Lote 5 3 P A - Josimar Forquilha TI Arara do rio Amônia - T.I. Arara do rio Amônia, 
Forquilha de Souza Santa de Souza Santa Rosa (09) e Ma. Lote 53 PA, Casa III (Proc. Lote 53 PA, Casa III (Proc. 

73 
. Rosa (09) e Ma. de Fátima de de Fátima Lima Arara (10) 2708/00, fls. 498) 2708/00, fls. 1322) 

Lima Arara (1 O) (Proc. (Proc. 3125/85, fls. 28 e Proc. 
3125/85, fls. 28) 2708/00, fls. 655) 

TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia, 
Resex/Montevidéo - Casa II - Resex/Montevidéo - Casa II 

74 . " . . José Railson Forquilha de (Proc. 2708/00, fls. 1322) 
Souza Santa Rosa (06) (Proc. 
2708/00, fls. 498) 

Lote 05 PA - José Fco Martins TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
75 . . de Oliveira Nl-(51ª) e Antonia Lote 05 PA, Casa X (Proc. Lote 05 P A, Casa X (Proc. 

Gomes de Souza Santa Rosa 2708/00, fls. 500) 2708/00, fls. 1326 ) 
(52) (Proc. 2708/00, fls. 654) 

TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
ResexMontevidéo - Casa V - Resex/Montevidéo - Casa 

76 
. . . Ma. Darclei Forquilha de XLIV (Proc. 2708/00, fls. 

Souza Santa Rosa (27) (Proc. 1340) 
2708/00, fls. 499, 508) 
TI Arara do río Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

., ResexMontevidéo - Casa V - Resex/Montevidéo - Casa 

77 - . . Ma. Dorimar Forquilha de LIII (Proc, 2708/00, fls. 1343) 
Souza Santa Rosa (29) (Proc. 

'• 2708/00, fls. 499) 
TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
ResexMontevidéo - Casa V - Resex/Montevidéo - Casa L V 

78 
. . . Antonia Suziene Forquilha de (Proc. 2708/00, fls. 1344) 

Souza Santa Rosa (30) (Proc. 
2708/00, fls. 499) 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

. 1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) 'l 2), J) e 4)? 
TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
ResexMontevidéo - Casa V - Resex/Montevidéo - Casa 

79 
. - - Darlinge Forquilha de Souza LIV (Proc, 2708/00, fls. 1343) 

Santa Rosa (31) (Proc. 
2708/00, fls. 499) 

Col. Montevidéo - Albertino Lote 50 PA - Maria Lima (Nl- TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 

80 - , Siqueira de Lima 173ª) Albertino faleceu Lote 51 PA, CasaXXIX Lote 51 P A, Casa XXIX 
"Arara/Maria Lima ( 173 ª) (Proc. 2708/00, fls. 505) (Proc. 2708/00, fls.1335) 
(Proc. 3125/85, fls. 28) 

Lote 49 PA =Arnaldo Silva de TI Arara do rio Amônia -Lote TI Arara do rio Amônia -Lote 

81 Lima Arara (161) (Proc. 50 PA - Casa XXVIII ( Proc. 50 P A - Casa XXVIII (Proc. 
. . 3125/85, fls, 28 e Proc. 2708/00, 2708/00, fls. 504) 2708/00, fls.1334) 

fls. 655) 
Lote ~O P A - Reinaldo Silva de TI Arara do rio Amônia -Lote TI Arara do rio Amônia • Lote 

82 - - Lima Arara (167) { Proc. 51 P A - Casa XXIX( Proc, 50 PA - Casa XXIX (Proc. 
3125/85, fls. 28 e Proc, 2708/00, 2708/00, fls, 504) 2708/00, fls.1334) 
fls. 655) 

. ' Lote 51 P A - Geraldo Silva de TI Arara do rio.Amônia - Lote TI Arara do rio Amônia -Lote 
• 1 

83 - . Lima Arara ( 17 4) (Proc. 50 P A - Casa XXX Proc. 50 P A - Casa XXX ( Proc. 
3125/85, fls. 28 e Proc. 2708/00, 2708/00, fls.505) 2708/00, fls. 1335) 
fls, 655) 

Lote 52 PA - Francisco TI Arara do rio Amônia -Lote TI Arara do rio Amônia -Lote . . Gonzaga de Oliveira Filho 53 PA- Casa XXXII ( Proc. 53 PA - Casa XXXII (Proc . 84 - - 
(182ª) e Maria Ivani de Lima 2708/00, fls, 505) 2708/00, fls. 1336 ) 
Arara (183) (Proc.3125/85, fls. 
28 e Proc. 2708/00, fls, 655) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº . a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Lote 63 PA - Maria Silva de Fora da TI Arara do rio Fora da TI Arara do rio 

85 . . Lima Arara (200) (Proc. Amônia - Lote 63 do Amônia - Lote 63 do 
3125/85, fls. 28) P A/Nova Minas - Casa P A/Nova Minas - Casa 

XXXVI (Proc. 2708/00, fls. XXXVII (Proc. 2708/00, fls. 
506) 1337) 
Fora da TI Arara do rio Fora da TI Arara do rio 

86 . - . Amônia - Lote 63 do Amônia - Lote 63 do ,. 
P A/Nova Minas - João da PA/Nova Minas - Casa ,, 
Silva e Souza ("Sebadio") XXXVIII (Proc, 2708/00, fls. 
(Proc. 2708/00, fls. 508) 1337) 

Col. Monievídéo - Bernaldo Lote 48 PA • Bernaldo Silva de TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Silva de Lima Arara (158) Lima Arara (158) (Proc. Lote 49 PA - Casa XXVII Lote 53 P A - Casa XXVII 

87 - (Proc. 3125/85, fls. 28) 3125/85, fls. 28 e Proc. 2708/00, (Proc. 2708/00, fls. 504) (Proc. 2708/00, fls. 1334) 
fls. 655) 

TI Arara do rio Amônia - TI Arara do rio Amônia - 
Lote 49 PA- Casa XXXI - Lote 49 PA - Casa XXXI . - . Francisco Lima da Costa (Proc.2708/00, fls. 1335) 88 Kaxinawá (179)/Marinilsa 
Silva de Lima Arara (180) .. 
(Proc. 2708ido, fls, 505) 

) . Lote 06 PA • Geadalberto Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
89 Bernardo de Paiva (Proc. Lote 06 PA - Luiz Inácio Lote ()6 P A - Luiz Inácio 

- . 2708/00, fls. 654) Vieira da Silva (Proc. Vieira da Silva (Proc . 
·: 2708/00, fls.274, 833 e Proc. 2487/02, fls. 150) 
'' 2487/02, fls. 09, 36) 

Lote 07 P A - Evandro Gomes da Na TI Arara do rio Amônia. Na TI Arara do rio Amônia - 
90 . - Silva (Proc. 2708/00, fls, 273, Lote 07 PA - Evandro Lote 07 P A - da Silva (Proc. 

654) Gomes da Silva (Proc. 2487/02, fls. 150) 
2708/00, fls. 273, 654) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nas item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-Ia em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Lote 09 P A - Raimundo Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
Ferreira de Souza Lima (Proc. Lote 09 P A - Raimundo Lote 09 P A - Raimundo 

91 
. . 2708/00, fls. 270, 654) Ferreira de Souza Lima (Proc. Ferreira de Souza Lima (Proc . 

2708/00, fls. 270, 654, 833 e 2487/02, fls. 150) 
Proc. 2487/02, fls. 09) 

Lote 13 P A - Lindomar da Silva Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
92 . . (Proc, 2708/00, fls. 272, 654) Lote 13 P A - Lindomar da Lote 13 P A - Lindomar da ,, Silva (Proc. 2708/00, fls, 272, Silva (Proc. 2487/02, fls. 150) 

654) 

Na TI Arara do rio Amônia- Na TI Arara do rio Amônia - 
93 - . . Lote 13 PA-José Ferreira de Lote 13 PA-José Ferreira de 

Souza (Proc. 2708/00, fls, 833 Souza (Proc, 2487/02, fls. 
e Proc, 2487/02, fls. 09)) 150) 

Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
94 . - . Lote 13 PA- Manoel Ferreira Lote 13 P A - Manoel Ferre ira 

Firmino (Proc. 2708/00, fls. Finnino (Proc. 2487 /02, fls. 
833 e Proc. ~487/02, fls. 09) 150) 

'' Lote 15 PA • Manoel Firmino Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
95 . . ' . Bezerra (Proc. 2708/00, fls. 275, Lote 15 P A - Manoel Lote 15 P A - Manoel Firmino ,,, 

654) Firmino Bezerra (Proc. Bezerra (Proc. 2487/02, fls. ' 2708/00,fls.275,654) 150) '' 
' Lote 16 PA- Eliesio Silva Na.YI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

97 . . Souza (Proc. 2708/00, fls. 274, Lote 16 PA-Eliésio Silva Lote 16 PA-Eliésio Silva 
654) Souza (Proc. 2708/00, fls. Souza (Proc. 2487 /02, fls. 

274,654, 833 e Proc. 150) 
2487/02, fls, 09) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a·T.J. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Lote 17 PA • Olien José da Silva Na TI Arara do rio Amônia· Na TI Arara do rio Amônia • 

98 . . (Proc, 2708/00, fls. 276, 654) Lote 17PA-OlienJoséda Lote 17 P A - Olien José da 
Silva (Proc. 2708/00, fls. 276, Silva (Proc. 2487/02, fls. 150) 
654, 833 e Proc. 2487/02, fls. 

.. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

99 . - - Lote 17 PA -Alírio Vieira da Lote 17 P A - Alírio Vieira da 
"' Silva (Proc. 2708/00, fls. 272, Silva (Proc, 2487/02, fls. 150) 

833 e Proc. 2487/02, fls, 09) 
Lote 18 P A - Maria Aldenira da Na TI Arara do rio Amônia • Na TI Arara do rio Amônia - 

100 . . Silva Batista (Proc. 2708/00, fls. Lote 18 P A - Ma. A. Silva Lote 18 P A - Maria Aldenira 
271,654) Batista (Proc. 2708/00, fls, da Silva Batista (Proc, 

271,654) 2487/02, fls. 150) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

101 Lote 18 P A - José Carlos Lote 18 P A - José Carlos . - . Nascimento Margarida (Proc. Nascimento Margarida (Proc . 
2708/00, fls. 833 e Proc. 2487/02, fls. 150) 
2487 /02, fls, 09) 

• 1 Na TI Arara do.rio Amônia. Na TI Arara do rio Amônia • 
102 . . ., - Lote 18 P A - ·oavi Vieira da Lote 18 P A - Davi Vieira da 

1 Silva (Proc. 2708/00, fls. 833 Silva (Proc. 2487/02, fls.150) 
e Proc. 2487 /02, fls. 09) 

'. Lote 19 PA • Raimundo Davi Na TI Arara do rio Amônia· Na TI Arara do rio Amônia - 
103 . - dos Santos (Proc. 2708/00, fls. Lote 19 P A • Raimundo Davi Lote 19 PA - Raimundo Davi 

276,654) dos Santos (Proc. 2708/00, fls. dos Santos (Proc. 2487/02, 
276, 654, 833 e Proc. fls.150) 
2487 /02, fls. 09) 

\ / 
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MINISTERIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Familias que ocupavam 2) Familias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-Ia em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

104 . - . Lote 19 PA - Osmar Vieira Lote 19 P A - Osmar Vieira 
dos Santos (Proc. 2708/00, fls, dos Santos (Proc.2487/02, fls. 
833 e Proc. 2487/02, fls. 09) 150) 

Lote 20 PA- Vanderley Félix Na TI Arara do rio Amônia. Na TI Arara do rio Amônia - 
105 . . da Silva (Proc. 2708/00, fls. Lote 20 PA- Vanderley Félix Lote 20 PA- Vanderley Félix 

271,654) da Silva (Prc, 2708/00, fls, da Silva (Proc.2487/02, fls. 
" 271,654, 834 e Proc. 150) 

2487 /02, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia • Na TI Arara do rio Amônia - 

106 . . . Lote 20 PA - Francisco Lote 20 P A - Francisco 
Margarida (Proc. 2708/00, fls. Margarida (Proc.2487/02, fls. 
834 e Proc. 2487/02, fls. 09) 150) 

Lote 21 P A - Cosmo Gomes Na TI Arara do rio Amônia • Na TI Arara do rio Amônia - 
107 . . Bezerra (Proc. 2708/00, fls. 654) Lote 21 P A - Marinete Dias Lote 21 P A - Marinete Dias 

de Souza (Branca) (Proc. de Souza (Branca) 
2708/00, fls. 274, 833 e Proc. (Proc.2487/02, fls. 150) 
2487/02, fls. 09) 

Lote 22 P A - Antonio Maurício Na TI Arara do.rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia • .. 
Cândido de Azevedo (Proc. Lote 22 PA -· Antonio Lote 22 PA - Antonio 108 . . 

1 2708/00, fls, 275, 654) Maurício Cândido de Maurício Cândido de 
Azevedo (Proc. 2708/00, fls. Azeveci~ (Proc.2487/02, fls. 
275, 654, 834 e Proc. 150) 

• 1 2487/02, fls.09, 67) 
Lote 23 PA-Océlio Araújo do Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

109 - . Vale (Proc. 2708/00, fls. 271, Lote 23 PA- Océlio Araújo Lote 23 PA- Océlio Araújo 
654) do Vale (Proc. 2708/00, fls. do Vale (Proc.2487/02, fls. 

271, 654, 834 e Proc, 150) 
2487/02, fls. 09, 74) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº it T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-Ia em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e3) ? 2), 3) e 4)? 
Lote 24 P A • Manoel Jonas Na TI Arara do rio Amônia· Na TI Arara do rio Amônia - 

110 . . Gomes Firmino (Proc. 2708/00, Lote 24 PA - Manoel Jonas Lote 24 PA- Manoel Jonas 
fls. 275, 654-e Proc. 2487/02, Gomes Firmino (Proc. Gomes Firmino 
fls. 59) 2708/00, fls. 275, 654, 834 e (Proc.2487/02, fls, 150) 

Proc. 2487/02, fls.09, 59) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

111 . . - Lote 24 P A - Ro berval (?) Lote 24 P A - Roberval (?) ,, (Proc, 1708/00, fls. 834 e (Proc.2487/02, fls. 150) 
Proc. 2487/02, fls. 09) 

Lote 25 P A - José Edmar Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
112 . . Valério de Souza (Proc. Lote 25 P A - José Edmar Lote 25 P A - Antonia 

2708/00, fls. 654) Valério de Souza (Proc. Ezangela Rosas Macedo 
2708/00, fls. 654) Santa Rosa- 

280(Proc.2708/00, fls. 1344) 
Lote 26 P A - Donizete Rosas e Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - . Silva (Proc. 2708/00, fls, 270, Lote 26 P A -Donizete Rosas Lote 26 PA-Donizete Rosas 

113 654) e Silva (Proc. 2708/00, fls. e Silva (Proc.2487/02, fls. 
270, 654, 834 e Proc. 150) 
2487 /02, fls. 09) 

Lote 27 PA • Raimundo de Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
114 . . Oliveira e Silva (Proc. 2708/00, Lote 27 PA - Raimundo de Lote 27 PA - Raimundo de 

fls. 270, 654) Oliveira e Silva (Proc. Oliveir~ e Silva 
2708/00, fls. 270, 654, 834 e (Proc.2487 /02, fls. 150) 

,.1' Proc. 2487 /02, fls. 09) 
Lote 28 PA- Raimundo Rosas e Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

115 . . Silva (Proc. 2708/00, fls, 270, Lote 28 PA - Raimundo Lote 28 PA-Raimundo 
654) Rosas e Silva (Proc. 2708/00, Rosas e Silva (Proc.2487/02, 

fls. 270, 654, 834 e Proc. fls. 150) 
2487/02, fls. 09) 

I 

131 

;o -n -u 
s ~: 1 ';:!. ru 

~ ~o ~ 

~ 
.•.... N 
µ/ ~ '<4,/ 
~ ~ r1 b 



) ·' ) ) J ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ' ) ) ) ) 

, ,-.1 
MINISTER10 DA füSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Familias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4) ? 
Lote 29 PA· Antonio Rivaldo Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

116 . . Rodrigues Pereira (Proc. Lote 29 PA -Antonio Lote 29 PA - Antonio 
2708/00, fls. 270, 654) Rivaldo Rodrigues Pereira Rivaldo Rodrigues Pereira 

(Proc. 2708/00, fls. 270, 654, (Proc.2487/02, fls. 150) 
834 e Proc. 2487/02, fls, 09) 

Lote 30 PA- Manuel Firmino Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia • 
117 . . Filho da Silva (Neo) (Proc. Lote 30 PA- Manoel Firmino Lote 30 PA - Manoel Firmino 

"' 2708/00, fls. 269, 654) Filho da Silva (Neo) (Proc. Filho da Silva (Neo) 
2708/00,fls. 269,654,834) (Proc.2487/02, fls. 150) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

118 . . . Lote 30 PA-Agildo Ferreira Lote 30 PA -Agildo Ferreira 
Lima (Proc. 2708/00, fls. 269, Lima (Proc.2487/02, fls. 150) 
834 e Proc, 2487 /02, fls. 09) 

Lote 35 PA - Francisco Pereira Na TI Arara do rio Amônia· Na TI Arara do rio Amônia - 
119 . . de Moura (Proc. 2708/00, fls, Lote 35 P A - Francisco Lote 3 5 P A - Francisco 

269,655) Pereira de Moura (Proc, Pereira de Moura 
2708/00, fls. 269, 655, 834 e (Proc.2487/02, fls. 150) 
Proc, 2487/02, fls. 09) 

Lote 37 PA • Antonio Vieira do Na TI Ararado rio Amônia· Na TI Arara do rio Amônia - ' . 
120 . . Nascimento (Proc. 2708/00, fls. Lote 37 PA - Antonio Vieira Lote 3 7 P A - Antonio Vieira 

275, 655 e Proc. 2487/02, fls. do Nascimento (Proc. do Nascimento (Proc.2487/02, 
09) 2708/00, fls. 275, 655, 834 e fls. 150) 

Proc. 2487/02, fls. 09) 
: Lote 38 PA-Antonio de Souza Na TI Arara do rio Amônia • Na TI Arara do rio Amônia - 

121 . . Borges (da Dora) (Proc. Lote 3 8 P A - Antonio de Lote 38 PA -Antonio de 
2708/00, fls. 277, 655 e Proc. Souza Borges (da Dora) Souza Borges ( da Dora) 
2487/02, fls. 09) (Proc. 2708/00, tls. 277, 655, (Proc.2487/02, fls, 150) 

834 e Proc. 2487/02, fls. 09) 

132 

::ti 6' "tJ f. ~ i 
.. :i ! 

s 
'~ i~ 

b 



) ) ) ) ) ) ") ) -) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) -) ) ) ) ) ) ') 

&~ 
~ 

r -' r -' ) J J J 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Familias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Lote 39 PA- José Pereira Lima Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

122 . - (Proc, 2708/00, fls. 268, 655) Lote 39 P A - José Pereira Lote 39 PA- José Pereira 
Lima (Proc. 2708/00, fls. 268, Lima (Proc.2487/02, fls. 150) 
834/Proc. 2487/02, fls. 09) 

Lote 40 P A - Marilene Moreira Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
123 . - Borges (Proc. 2708/00, fls. 655) Lote 40 PA - João Andrade Lote 40 P A - Chicó (?) 

Albuquerque (Proc. 2708/00, (Proc.2487/02, fls. 150) 
" fls. 834 e Proc, 2487/02, fls. 

09) 
Lote 41 PA - Silvestre de Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

124 - - Oliveira Costa (Proc. 2708/00, Lote 41 PA - Silvestre de Lote 41 P A - Silvestre de 
fls. 276, 655) Oliveira Costa (Proc. 2708, . Oliveira Costa (Proc.2487/02, 

fls. 276, 655, 834 e Proc. fls. 150) 
2487/02, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

125 . - - Resex/ Assembléia - Silvestre Resex/Assembléía - Silvestre 
de Oliveira Costa {Proc. de Oliveira Costa 
2708/00, fls, 834 e Proc. {Proc.2708/00, fls. 834) 
2487/02, fls. 09) 

Lote 42 PA-Antonio Candido Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
126 - . da Silva (Proc. 2708/00, fls. Lote 42 PA -Antonio Lote 42 .P A - Chicó (?) 

655) Candido da Silva (Proc. (Proc.2487/02, fls. 150) 
2708/00, fls. 655) 

: Lote 43 PA - José Souza da Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
127 - - Conceição {Proc. 2708/00, fls. Lote 43 PA - José Souza da Lote 43 PA- Chicó {?) 

655) Conceição (Proc. 2708/00, fls, (Proc.2487/02, fls. 150) 
655) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA- MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa.do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? familias citadas nos itens 1), familias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Lote 44 PA • José Domingos Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

128 - - Silva Souza (Proc. 2708/00, fls. Lote 44 PA- Manoel de A. Lote 44 P A - Chicó 
655) Souza (Proc. 2708/00, fls. 834 (Proc.2708/00, fls. 1002) 

e Proc. 2487/02, fls. 09) 
.. Lote 45 P A - Amilton Costa Na TI Arara-do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia· 

129 - - (Proc, 2708/00, fls. 276, 655) Lote 45 PA - Amilton Costa Lote 45 P A - Chicó (?) 
(Proc. 2708/00, fls, 276, 655, (Proc.2487/02, fls. 151) 

"' 834 e Proc, 2487/02, tls. 09) 
Lote 46 P A - Edmundo da Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

130 . Costa (Proc. 2708/00, fls. 276, Lote 46 PA- Edmundo da Lote 46 PA - Chicó (?) 
655) Costa (Proc. 2708/00, fls. 276, (Proc.2487/02, fls, 151) 

655) 
Lote 47 PA - Sebastião Antonio Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

131 - . da Conceição (Proc. 2708/00, Lote 4 7 P A - Sebastião Lote 4 7 P A - Sebastião 
fls. 655) Antonio da Conceição (Proc. Antonio da Conceição 

2708/00, fls. 655) (Proc.2487/02, fls. 151) 

Na TI Arara do rio Amônia - 

132 . . 
1 - . , : - Lote O 1 P A/Timo teu - Hugo 

(Proc, 2487/02, fls. 151) 

' ' 
Na TI Arara do rio Amônia - 

133 - . . - Lote 3·PA/Timoteu - Côco 
(Proc.2487 /02, fls. 151) 

·, Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

134 . . . Resex/Montevidéo - Adélia Resex/Montevidéo -Adélía 
Eugênio Moreira Montalvo Eugênio Moreira Montalvo 
(Proc. 2708/00, fls.273, 833 e (Proc.2487/02, fls. 151) 
Proc. 2487 /02, tls.09, 11) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

135 - - - Resex/Saboeiro - Antonio da Resex/Saboeiro -Antonio da 
Silva Souza (Proc. 2708/00, Silva Souza (Proc.2487/02, 
fls. 273, 833 e Proc. 2487/02, fls. 151) 
fls. 09, 43) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

.. Lote SNIPA (atrás do Lote Lote SN (atrás do Lote 36)- 

136 - ,, . - 36) - Antonio P. F. de Freitas Antonio Pedro Ferreira de 
(Proc. 2708/02, fls. 276, 833 Freitas (Proc.2487/02, fls. 
e Proc. 2487/02, fls. 09, 51) 151) 

Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
137 - - - Resex/Montevidéo - Evandro Resex/Montevidéo - Evandro 

F. Nascimento Margarida F. Nascimento Margarida 
(Proc; 2708/00, fls. 833 e (Proc.2487/02, fls. 151) 
Proc. 2487/02, fls. 09) 

Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
138 - . - Resex/Montevidéo - Leomar Resex/Montevidéo - Leomar 

: ' José Vieira d~ Silva (Proc, José Vieira da Silva 
1 

2708/00, fls, 273, 833 e Proc. (Proc.2487/02, fls. 151) 
2487/02, fls. 09) 

Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
139 - . - Resex/Montevidéo - Resex/Montevidéo - 

Sebastião Soares (Proc. Sebastião Soares 
2708/00, fls. 833 e Proc. (Proc.2487/02, fls, 151) 
2487 /02, fls. 09) 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T,l, Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e3) ? 2), 3) e4)? 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

140 . - - Resex/Montevidéo - Valter da Resex/Montevidéo - Valter da 
-· Silva Souza (Ptoc. 2108/00, Silva Souza (Proc.2487/02, 

fls. 833 e Proc. 2487/02, fls. fls. 151) 
09) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

141 . - - Resex/Montevídéo - Resex!Montevidéo - 
"' Francisco Ferreira de Souza Francisco Ferreira de Souza 

(Proc. 2708/00, fls. 833 e (Proc.2487 /02, fls. 151) 
Proc. 2487/02, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia • Na TI Arara do rio Amônia - 

142 . - - Resex/Assembléla - Anaslldo Resex/Assembléia -Anasildo 
F. Lima (Proc, 2708/00, fls. Ferreira Lima (Proc.2487/02, 
270, 834/Proc. 2487/02, 09) fls, 151) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

143 . - - Resex/Assembléía - José Resex/Assembléia - José 
Trindade dos Santos (Proc. Trindade dos Santos 
2708/00, fls. 275, 834 e Proc. (Proc.2487/02, fls. 151) 
2487/02, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na Tl Arara do rio Amônia- 

144 - 1 • - - Resex/Tetéu -Aurélio Rosas Resex/Tetéu - Aurélio Rosas 
e Silva (Proc. 2708/00, fls, e Silva.(Proc.2487/02, fls. 
834 e Proc. 2487/02, fls. 09) 151) . Na TI Arara do rio Amônia- Na TI Arara do rio Amônia - 

145 . - - Resex/ Assembléia - Antonio Resexl Assembléia - Antonio 
Lima da Silva (Proc. 2708, fls, Lima da Silva (Proc.2487/02, 
269, 834 e Proc. 2487/02, fls. fls. 151) 
09) 

/ 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-Ia em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2), 3) e 4)? 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

146 - - - Resex/ Assembléia - Resex/Assernbléia - 
Raimundo Cardoso (Proc. Raimundo Cardoso 
2708/00, fls. 834 e Proc. (Proc.2487 /02, fls. 151) 
2487, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

147 . - - Resex/ Assembléia - Josa do Resex/ Assembléia - Josa do ,, Mundinho Cardoso (Proc. Mundinho Cardoso 
2708/00, fls. 834 e Proc. (Proc.2487/02, fls. 151) 
2487, fls. 09) 

Na TI Arara do rio Amônia - 
148 . - - - Resex/Assembléia -Antonio 

do Mundinho Cardoso 
(Proc.2487 /02, fls. 151) 

Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 
149 . - - Resex/Assembléia - Resex/ Assembléia - 

Valdemar Barreto de Souza Valdemar Barreto de Souza 
: ' (Proc. 2708/00, fls. 834 e (Proc.2487 /02, fls. 151) 

Proc. 2487/0'2; fls. 09) 
1 Na TI Arara do rio Amônia - Na TI Arara do rio Amônia - 

150 . - - Resex/ Assembléia - Resex/Ássembléía - Francisco -, Francisco (Fran) (Proc. (Fran) (Proc.2487/02, fls. 151) 

~ 
. ' 2708/00, fls. 834 e Proc . 

2487/02, fls. 09) 
Na TI Arara do rio Amônia. Na TI Arara do rio Amônia - L 151 - - - Resex/Timoteu - "Dosa" Resex/Assembléia - "Dosa" 
(Proc. 2708/00, fls. 834 e (Proc.2487/02, fls. 151) 
Proc. 2487 /02, fls. 09) 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio-FUNAI 

1) Famílias que ocupavam 2) Famílias de índios no rio 3) Onde foram morar as 4) Com a delimitação da TI 5) Com a nova delimitação 
Nº a T.I. Kampa do rio Amônea, que não ocupavam famílias citadas nos item 1) e Arara do rio Amônia em da TI Arara do rio Amônia 

Amônea e tiveram de a TI Kampa do rio Amônea 2) e outras também residentes 06/01, onde estavam as em 12/2003, onde estavam as 
deixá-la em 1991 e sim a atual área da TI no rio Amônia? famílias citadas nos itens 1), famílias citadas nos itens 1), 

Arara do rio Amônia 2) e 3) ? 2). 3) e 4)? 
Na TI Arara do rio Amônia - 

152 . - . Resex/Assembléia - José - Maria Ferreira (Proc.2487 /02, 
fls. 151) 
Na TI Arara do rio Amônia - 

153 . - - Resex/ Assembléia - Antonio - Lima da Silva (Proc.2487/02, 
:<' fls. 151) 

Na TI Arara do rio Amônia - 
154 . - - Resex/Timoteu - Geilson - Margarida (Proc.2487/02, fls. 

151) 
Na TI Arara do rio Amônia - 

155 - - . Resex/Timoteu -Antonio - Jorge F, Borges 
(Proc.2487/02, fls. 151) 
Na TI Arara do rio Amônia - 

156 . . ' . Resex!Timoteu - Zezinho do - . - Baixinho (Proc.2487/02, fls. 
' 151) 

Na Tl-Arara do rio Amônia - 
157 · . . - Resex/Tímoteu - - ',, Raimundinho do Baixinho 

(Proc.2487/02, fls. 151) :~ 
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Folha nº: /3tS" 
Rubrica: ~--- =r=:': ,1 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

08) JUSTIFICATIVA DO DIREITO DOS "ARARA DO RIO AMÔNIA" A TEREM 
REGULARIZADA, TAL COMO REIVINDICADA POR ELES, A TERRA INDIGENA ARARA 
DO RIO AMÔNIA AQUI DELIMITADA, APESAR DE SOBRE A MESMA INCIDIREM 
PARTES DE TRÊS PRÓPRIOS DA UNIÃO FEDERAL: A AREA SUL DO PARQUE 
NACIONAL DA SERRA DO DIVISOR, A ÁREA SUL DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
AMÔNIA E A ÁREA OESTE DA RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO JURUÁ 

Como já reiteramos várias vezes neste nosso Relatório, a existência dos atuais "Arara do 
rio Amônia", sob suas denominações originais, mesmo tardiamente, já era do conhecimento da FUNAI 
( e, portanto, do governo brasileiro), desde 1978 (relatórios de Anthony Seeger e Amol V ogel); pelas 
informações de Marco Antonio do Espírito Santo de setembro de 1985 e também pelas mformações de 
Terri Valle de Aquino, Antonio Luiz Batista de Macedo e Erasmo Belucci, de dezembro de 1985. 

Conseqüentemente, se tal grupamento indígena era conhecido da FUNAI, nada mais 
coerente e corréto que aquela instituição, cumprindo o que lhe é determinado pela Constituição Federal, 
pela Lei nº 6.001/73 e pelo Decreto nº 1775/96, mesmo tardiamente, providenciasse a regularização de 
um território para os mesmos, considerando a tradicionalidade e permanência da ocupação deles no alto e 
médio rio Amônia, pois as informações que a instituição tinha, assim o demonstravam. 

Assim, quando a FUNAI instituiu o GT da Portaria nº 1054/PRES/01 para proceder a 
identificação e delimitação de um território para exclusivo daqueles índios, estava apenas cumprindo 
uma obrigação institucional, de sua estrita alçada; assim como também estava iniciando um processo de 
resgate de direitos fundiários dos mesmos, haja vista o tempo decorrido entre a primeira informação 
sobre eles (1978) e o início do processo de regularização fundiária (2001), exatos 24 anos ! Então, ao 
iniciar tal processo, a FUNAI (governo brasileiro), intrinsecamente, reconhecia àqueles índios, o direito 
de terem um território próprio, direito este que estava amparado na legislação mais adequada em tal caso, 
mesmo que em tal território houvessem sido criadas unidades de conservação e área de assentamento, 
criados, justamente pelas falhas da própria FUNAI em não garantir o direito daqueles índios no tempo 
devido. 

Ao mesmo tempo, ao iniciar este processo em dezembro de 2001, a FUNAI, estava 
automaticamente reconhecendo a existência daqueles índios; reconhecendo suas formas de organização; 
reconhecendo suas reivindicações e reconhecendo que, durante 21 anos, fora omissa para com eles; 
deixando de lhes prestar assistência, proteção, tutela e garantir seus mais elementares direitos, nesse 
longo interregno de tempo; e a partir de então, passava a lhes garantir tais direitos. 

Portanto, a instituição do GT da Portaria nº 1054/PRES de 21.12.2001 coordenado pelo 
antropólogo Walter Alves Coutinho Junior, insere-se nesse panorama de resgate dos direitos daqueles 
índios Arara do rio Amônia. Daí que, se é assim, pressume-se que, as reivindicações territoriais daqueles 
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' MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
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índios, devessem ser devidamente acatadas por aquele GT incumbido de identificar e delimitar a Terra 
Indígena Arara do rio Amônia. 

Mas, aquele GT, quando em seu "Relatório de Identificação ... " de 26.05.2003, propôs 
para aqueles índios um território com 16.900 hectares, não levou em consideração a principal demanda 
fundiária deles ( que o limite norte de sua área fosse os igarapés Timoteu e Paxiúba), porque, 
fundamentou sua argumentação basicamente no critério da reprodução física e cultural, como o critério 
explicativo da mesma: 

" (..) o principal critério que utilizamos para proceder à identificação e delimitação da 
terra indígena aqui considerada foi o de reprodução fisica e cultural. Isto é, tomando 
como parâmetro os elementos que configuram a ocupação indígena presente e passada 
no rio Amônia, a definição da área contemplou prioritariamente a sobrevivência étnica 
das famílias Arara que ali habitam, proporcionando-lhes uma base territorial adequada 
para a continuidade de seus laços sociais e a realização de suas atividades econômicas 
(...) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 450). 

Para justificar porque a área delimitada que ele propôs em seu extraordinário "Relatório de 
Identificação ... " de 26.05.2003, não deveria alcançar os igarapés Timoteu e Paxiúba, como os índios 
vinham demandando à ele desde 16.02.2002, portanto, bem antes do GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol 
fazer seu trabalho de emcampo, que só veio a ocorrer em abril de 2002 (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, 
fls. 876), aquele antropólogo utilizou três argumentos: a) aqueles índios inda não tinham convicção da 
totalidade da área que efetivamente reivindicavam; b) o atendimento na totalidade das reivindicações 
indígenas implicaria no aumento de não-índios que teriam de ser retirados da área indígena, causando um 
incremento ao problema social regional pela criação da terra indígena em si; e) a área delimitada por ele, 
por incluir na mesma, a retirada de menor quantidade de não-índios, configuraria um ato de boa vontade 
da FUNAI para com aqueles não-índios, o que facilitaria seu processo de regularização: 

"(..) registramos que acolhemos apenas parcialmente a reivindicação da comunidade 
indígena pelas seguintes razões: l Por não haver, afora a difusa expectativa para 
definição de uma área suficiente às necessidades do grupo, um motivo explicitamente 
sustentado que justifique estender o limite da terá indígena para jusante no curso do rio 
Amônia (a ampliação da área até a foz do igarapé Timoteu, como sugerido pelo líder 
Arara Francisco Siqueira (..) implicaria na inclusão de outras onze famílias não 
indígenas a serem reassentadas no processo de regularização da terra indígena). A 
própria comunidade Arara, através de seus representantes, apresenta ainda pouca 
segurança quanto à área efetivamente reivindicada, como se comprova pelas sucessivas 
modificações nas propostas de demarcação apresentadas nos últimos três anos. li. Para 
minorar, tanto quanto possível, os efeitos da regularização de- mais uma terra indígena 
sobre a população regional, possibilitando a continuidade da sua ocupação no baixo 
curso do rio Amônia. Observamos esse respeito que a regularização da área proposta 
(com 16.900 hectares) importará no reassentamento de um número superior à cinqüenta 

/< .. 140 



,,....._ 

r< 

r 

r> 

r 

r» 

,.r~ 

r- 
,,.., 

r 

r> 

,,,.... - 
»< 

r 

r: 

r· ® r--. ..• -~.,-- 
,.,....... 

r- 

I"'"· 

r 
,,.... 

r> 

,,.... 

r 

r .- - r: 
r- ,~1) - 
r> 

,-. 
r .- 
r: - r- 
,-. 
»< .- - ,,..... 

,-. - 
~ 
,.... 
,-., 

Processo il':. 2 70 l? ~ 
Folha nº: l,3S::J, 

RI/Dr'..'1i.--r~ 
1r1 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI '·- 

famílias não indígenas, sendo que apenas quinze famílias Arara encontram-se localizadas 
presentemente fora da área delimitada (parte das quais, inclusive, poderá vir a optar por 
permanecer nos locais hoje habitados, exercendo eventualmente , em consenso com 
aquelas estabelecidas no interior da área, o usufruto dos recursos encontrados na terra 
indígena proposta). Essa postura objetiva - a par de refletir conscientemente a busca de 
certa equanimidade frente a situação fundiária - que se vê configurada na região - 
permitir mais facilmente a aprovação da área proposta pelas instâncias superiores de 
governo e atenuar a reação contrária à nível local, fins esses que favorecem, em última 
análise, a própria comunidade indígena" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, :fls. 451, 452). 

Tais justificativas, à mim, não conseguem convencer: Primeiro, porque, a partir de 
16.02.2002, diversos Arara (e não apenas o líder Francisco Siqueira de Lima Arara, encaminharam 
vários documentos à FUNAI datados de 11.05.2002, 08.05.2003, 12.06.2003, 07.07.2003 e 19.12.2003, 
concederam entrevistas em abril/2002, 10 e 11.05.2002 e 27.12.2002 e receberam apoio da UNI/AC, 
CIMI-AC e COMIN-AC; tudo isto, requerendo e justificando uma única coisa: "que o limite norte da 
Terra Indígena .Arara do rio Amônea, fossem o igarapé Timoteu (margem esquerda do rio Amônia) e o 
igarapé Paxiúba (margem direita do rio Amônia)" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 202, 207, 208, 
209,243, 246, 248, 311, 316, 552, 938, 949, 1013, 1014, 1023 e 1024). Portanto, isto significa que eles 
tinham (e tem) convicção da área que reivindicam. Segundo, um maior ou menor número de ocupantes 
não-índios dentro de ~ território indígena que está sendo regularizado, não é, em nenhuma hipótese, 
condicionante à tal regularização. O que o Decreto nº 1775/96 determina é que a FUNAI comprove se 
aquela terra indígena, é verdadeiramente ocupada de forma tradicional e permanente pelos índios ( como, 
para mim, é o caso em pauta). Terceiro, naquele caso, não é o tamanho menor ou maior da terra 
indígena delimitada, quem diminuirá os problemas sociais que poderão advir na região onde se localiza, 
em decorrência de sua regularização ou que facilitará a aprovação da mesma nas instâncias de governo 
adequadas. Ao contrário, se tais fatores fossem levados em consideração, seriam uma negação 
irreparável aos direitos originais e constitucionais que aqueles índios tem sobre o seu território 
tradicional, fato que, ao invés de ajudar, atrapalharia o processo de sua regularização, pois estaria 
configurada (mais uma vez) uma descabida omissão e acomodação da FUNAI, que poderia se voltar 
contra a instituição por vias administrativas ou judiciais. A constatação óbvia disso são os diversos 
documentos encaminhados à FUNAI por políticos regionais, por moradores da região, por organizações 
da sociedade civil também regionais e até por técnicos de organizações governamentais, todos eles, sem 
exceção, contrários à possibilidade da existência daquela terra indígena, seja ela de superfície pequena ou 
grande, independentemente (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 107 a 109, 164, 165, 167, 172,173,267 
a 277, 283, 293, 960, 1208 a 1210, 1229, 1230): Demonstração bem clara disso é o posicionamento do 
atual sr. Prefeito Municipal de Marechal Thaumaturgo, Itamar Pereira de S~ permanente e 
coerentemente contrário à existência daquela terra indígena (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 107 a 
109, 283). Ele, que atualmente pertence aos quadros do PT, que se diz amigo e aliado incondicional dos 
Ashaninka da Terra Indígena Kampa do rio Amônia (numa atitude extremamente hábil e "politicamente 
correta", nomeou, em seu primeiro mandato, o índio Francisco Pinhanta Ashaninka, como Secretário de 
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Meio Ambiente do município). Pois, aquele mesmo Prefeito, aliado atual dos Ashaninka ( e visceralmente 
contrário à existência da Terra Indígena Arara do rio Amônia), quando vereador em Cruzeiro do Sul, em 
25.09.1991, encaminhou Requerimento ao Presidente da Câmara Municipal daquela cidade, para que o 
mesmo demandasse o então Exmo. Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, justamente contra a existência 
da Terra Indígena Kampa do rio Amônia: 

"Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, requer que 
após tramitação regimental, seja encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça o 
seguinte pedido de providências: Comunico V. Ex., que a FUNAI está procedendo uma 
desapropriação na área denominada de Reserva Extrativista do rio Amônia, a maioria 
das pessoas que foram desapropriadas tem mais de 20 anos de residência naquela 
localidade, o proprietário que recebeu maior indenização, recebeu 118 mil cruzeiros, 
tendo em sua propriedade: guaraná, mais de 1500 seringueiras e casas, cuja quantia não 
paga se quer o tempo de residência, tal indenização é exdrúxula e insignificante. Solicito 
V. Exa., determinar uma sindicância acurada desse fato, pois não podemos entender que 
uma área de mais de 92 há. sâa retirada das mãos de uma série de famílias produtoras 
para ser consideradade reserva extrativista, para ocupação de 80 famílias de índios 
Kampas, os quais nada produzem. Cruzeiro do Sul, 25 de setembro de 1991, Itamar 
Pereira de Sá, Vereador" (Proc. FUNAIIBSB nº 1588/85, fls, 436). 

Pois então, se os argumentos do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior não 
conseguiram convencer os Arara ( que, através de diversos documentos, questionam e não aceitam a 
delimitação proposta por ele) e nem à nós, como é que nos poderemos justificar a delimitação que 
estamos propondo aqui, que na realidade, é a aceitação da argumentação dos próprios índios ? 

Na proposta de delimitação da Terra Indígena Arara do rio Amônia, que estamos fazendo 
neste Relatório (área com superfície de 20.764 hectares aproximadamente e perímetro de 80 km também 
aproximadamente), à luz do próprio "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, de Walter Alves 
Coutinho Junior; observados os textos de 1978 e 1985 de antropólogos e técnicos da própria FUNAI; e o 
nosso próprio entendimento exposto nos capítulos anteriores, procuramos estender os critérios que a 
justificam, baseados _fundamentalmente na tradicionalidade e perenidade da ocupação daquele território 
por aqueles índios, seguindo o que está exposto no § 1 º do art, 231 da Constituição Federal: 

a) Habitação em caráter permanente: O "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, 
de Walter Alves Coutinho Junior, e também os textos de técnicos da FUNAI e outros pesquisadores, são 
pródigos em informações a respeito da ocupação· tradicional e contínua do alto e médio rio Amônia pelos 
antecessores e atuais "Arara do rio Amônia". Portanto, a Terra Indígena Arara do rio Amônia, da 
maneira como a delimitamos, foi, em tempos imemoriais, no passado mais recente e, continua no 
presente, sendo habitada em caráter tradicional e permanente pelos atuais Arara do rio Amônia e por seus 
antecessores indígenas na região, conforme modos indígenas próprios. Sendo assim, o direito daqueles 
índios sobre a mesma, lhes são congênitos, originários, garantidos pelo instituto do indigenato 
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estabelecido pelo Alvará Régio de 01.04.1680, como nos ensina João Mendes Junior, desde 1912 e 
Antonio Figueira Almeida, desde 1940: 

"(..) ora, as terras do indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não são 
devolutas, isto é, são originalmente reservadas, na forma do Alvará de 1 de abril de 1680 
e por deducção da própria Lei de 1850 e do art. 24, § 1 ~ do Déc. de 1854 (..) ... o das 
terras posssuídas por hordas selvagens collectivamente organizadas, cujas posses não 
estavam sujeitas a legitimação, visto que o seu título não era a occupação, mas o 
indigenato ... "(João Mendes Junior, 1912; in Manuela Carneiro da Cunha, 1987, fls. 74 e 
78). 

"Os silvícolas são os primeiros ocupantes das terras em que se acham localizados em 
caráter permanente: não se poderia turbar essa posse mania e pacífica, tradicionalmente 
mantida ... " (Antonio Figueira Almeida, 1940; in Manuela Carneiro da Cunha, 1987, fls. 
90). 

Assim, mesmo que tal ocupação indígena tradicional estivesse permeada pela presença 
também de ocupantes não-índios; seja em decorrência da situação de contato em si, seja pela omissão do 
Estado em protegê-los - caracterizada pela ausência total do SPI em passado mais distante e da FUNAI 
em passado recente -, seja pela instituição de unidades de conservação e assentamento sobre aquele 
território de ocupação tradicional; em nenhum momento, os índios perderam o direito originário sobre tal 
ocupação tradicional; pÓrque ali continuavam a reproduzir suas formas tradicionais de convivência e 
sobrevivência. Assim, os Arara se expressam a respeito disso: em uma "Exposição de Motivos", de 
20.01.2002, assinada por 67 pessoas adultas que naquele documento se auto-denominam como 
pertencentes ao "povo indígena dezaldeado da etnia Apolima Arara do alto Juruá", endereçada a diversas 
autoridades, reivindicando a necessidade de regularização de uma terra indígena para eles, no local de 
sua ocupação atual, entre outras justificativas, alegando que os atuais locais pretendidos, mesmo estando 
inclusos em um Projeto de Assentamento (Incra) e de uma Reserva Extrativista (lbama)é área de 
habitação tradicional e permanente deles: 

" ... se o Ibama criou a reserva extrativista aqui no rio Amônia não fizeram mal. Fizeram 
o bem para nós só assim essa área foi bem preservada pelos brancos e pelos prôrios 
índios Arara que moram nessa área também ( . .) Quando foi demarcada essa terra e 
formado assentamento do Incra, násjá morava em nossos lugares, quando o pessoal do 
Incra passaram nas nossas casas eles diziam para nós que o Incra tinha o trabalho de 
demarca os lotes e cadastra os posseiros (..) então fomos obrigado a sair da onde nós 
morava aí viemos mora a onde estamos hoje que é da ponta de baixo da da área indígena 
Achaninkas para baixo nos dois lados do rio Amônia a onde já_ morava outros parentes 
Arara a mais de 60 anos, hoje nessa área que nós estamos situados foi formado reserva 
extrativista e Assentamento do Incra mas antes de ser criada todas essas áreas nós já 
morava aqui e continuamos nos nossos lugares ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
889,890). 
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E ainda, em uma "Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, 
INCRA, POLÍCIA FEDERAL E IMAC", de 19.12.2003, assinada por 32 pessoas adultas que se auto 
denominam "povo Arara do rio Amônea", eles fazem referência às criações da Reserva Extrativista do 
Alto Juruá e do Projeto de Assentamento Amônia, que, em parte atingiram a terra tradicional onde 
habitavam e que pretendem agora ver regularizada enquanto terra indígena: 

"e) Quando o Incra instituiu o Projeto de Assentamento Amônea; nós já estávamos aqui. 
Quando o Jbama criou a Reserva Extrativista do Alto Juruá, nós já estávamos aqui. O 
Relatório (do antropólogo Walter Aslves Coutinho Júnior) comprova isto. Quando vários 
de nossos chefes de família aceitaram ser incluídos como 'parceleiros' do Projeto de 
Assentamento em 1996, isto se deu porque nós nãoa tínhamos conhecimento de nossos 
direitos, não tínhamos sido informados dos mesmos e, entendemos que aquela era uma 
maneira de garantir a nossa permanência onde já estávamos. Se não tivéssemos aceitado, 
provavelmente teríamos sido expulsos - mais uma vez - de nossos locais e, quem sabe 
onde estaríamos agora· ? O Relatório frisa bem que, tanto na instituição do P. A. 
Amônea, quanto na Resex do Alto Juruá, a FUNAI não foi consultada e, por conta disso, 
qualquer iniciativa para nos -defender - enquanto índios - não ocorreu. Mais uma vez, 
ficamos sozinhos e indefesos; sendo incluídos em uma situação que poderia vir a resultar 
em nossa extinção enquanto sociedade indígena. .. " (Proc. 2708/00, fls. 1020) 

As comprovações de que aqueles índios já estavam no médio rio Amônia quando tais 
intervenções do IBAMÁ e INCRA correram, já constam de nosso texto, em várias oportunidades: a 
colocação Montevidéo habitada tradicionalmente por 25 Arara e Santa Rosa, registrados por Marco 
Antonio do Espírito Santo em 1985 e Margarete Kitaka Mendes em 1991; a origem da família da família 
de José Macedo Amawaka (115) na. colocação Assembléia; a ocupação intermitente da colocação 
Assembléia por outras famílias Arara "há mais de 50 anos" como diz um dos vários documentos 
indígenas que reivindicam a regularização .daquele território; a ocupação das colocações Montevidéo, 
Tetéu, Palmário, Assembléia e Timoteu, pelos Arara, Amawaka, Santa Rosa, Konibo, Chama e Kampa 
{"Kampa não-tradicionais", o atuais "Arara do rio Amônia"), após serem expulsos da Terra Indígena 
Kampa do rio Amônia, ocupações estas que reproduzem os "clusters" anteriormente situados naquela 
área indígena, pelaforma de organização e ajuntamento de. famílias extensas pertencentes às mesmas 
origens étnicas ( o que foi respeitado até pelo INCRA quando lhes concedeu a posse de 23 lotes no P A 
Amônia em 1996). Exemplificando, tal tipo de ocupação organizadamente indígena é visível na atual 
colocação Timoteu (lotes 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56 do PA Amônia), formada pela família 
extensa Silva de Lima Arara, seus afins Santa Rosa e não-índios e pela família Gomes de Oliveira Arara 
e afins. · ~ 

Portanto, se os Arara do rio Amônia habitam a região que reivindicam para ser 
regularizada dessa maneira tradicional e insofismável - a despeito dos longos anos de abandono em. que 
foram relegados pelo SPI e pela FUNAI ( o que quase lhes custou sua extinção cultural), a despeito de 
todas as compulsões, violências e invasões que sofreram desde o final do século XIX· ( o que quase lhes 
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custou toda a extensão de seu território de ocupação tradicional); a despeito das interveniências oficiais 
do IBAMA e INCRA sobre suas áreas de ocupação tradicional ( em inocentes, vãs e inúteis tentativas de 
lhes descaracterizar os seus direitos fundiários originários) - seu direito sobre a mesma é inquestionável, 
porque o direito que eles tem sobre tal território, pela própria condição da tradicionalidade, do 
indigenato, é imprescritível e insuperável, conforme ensinam os mestres Pontes de Miranda, 1946 e 
Tourinho Neto, 1993, e também determina o art, 231 da Constituição Federal de 1988 e ainda porque, 
este território é a garantia de seu futuro e perpetuidade, como também a Constituição garante, 
demonstrado por José Afonso da Silva em 1993: 

"Art. 231 da CF- § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, 
e os direitos sobre elas, imprescritíveis" . 

"São nenhuns quaisquer títulos mesmo registrados, contra.a posse dos silvícolas, ainda 
que anteriores à Constituição de 1934, se à data da promulgação havia tal posse " 
(Pontes de Miranda, 1946, in Manoela Carneiro da Cunha, 1987, .fls. 90). 

"Se aos índios é assegurada a posse-permanente - sem limite temporal - das terras que 
ocupam - posse no sentido não civilista -, terras essas da União, não há como perdê-las 
para terceiros, ainda que estes de boa-fé" (Tourinho Neto, 1993, fls. 39). 

"Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 
· .se destinam a sua posse permanente, isso não significa um pressuposto do passado como 
-ocupação efetiva, mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido de que 
essas terras inalienáveis e indisponíveis são destinadas, para sempre, ao seu habitat. Se 
se destinam (destinar significa apontar para o futuro) à posse permanente é porque um 
direito sobre elas preexiste à posse mesma, e é o direito originário já mencionado ... " 
(Silva, José Afonso, 1993, fls, 50). 

b) Terras utilizadas para suas atividades produtivas: para uma população atual de 278 
indivíduos indígenas e afins não-índios, que já sobrevivem da agricultura; de pequena pecuária, da caça, 
da pesca e do extrativismo naquele território, a superfície por nós delimitada como a terra indígena em 
referência, configura um espaço mínimo necessário para que continuem a desenvolver tais atividades que 
lhes garante a subsistência e algum excedente, principalmente utilizando as famílias nucleares como base 
das atividades econômicas que desenvolvem e de uma maneira muito mais significativa do que o atual 
sistema de pequenos lotes cedidos pelo INCRA ou do uso restrito das colocações situadas na Reserva 
Extrativista do Alto Juruá. Tal espaço, então; "além de ser a garantia da atual sobrevivência física 
daqueles 278 indivíduos que lá estão, estende-se para o futuro, na medida.em que também tem as 
condições estruturais necessárias à suportar um incremente populacional, que advirá, com certez.a. V ale 
registrar também, que o modus de utilização do território que estamos delimitando, já vem ocorrendo há 
muito tempo, não apenas pelos índios mas também por seus vizinhos não-índios, dentro de um modo de 
produção característico da região, notoriamente predatório, de maneira que a área, principalmente às 
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margens do rio Amônia está visivelmente antropizada em excesso, ambientalmente desgastada e, por 
conta dos incentivos dados pelo INCRA, por incentivos da Prefeitura Municia} e pela falta de alternativas 
econômicas sustentáveis da região; desmatada e coberta de pastagens que sustentam uma incipiente 
economia pecuária e madeireira. No interior do território delimitado, nas duas margens do rio Amônia, a 
cobertura vegetal permanece, embora tenha ocorrido ali, desde muitos anos atrás, uma permanente 
extração de madeiras-de-lei (base econômica da região durante muitos anos), fato que os Arara já vem 
coibindo com pertinácia, na intenção de que as espécies raras voltem a existir e para melhorar os 
estoques de caça e pesca que sofrem ·as conseqüências da atividade extrativista madereira deletéria. 
Como a terra indígena que delimitamos se encontra relativamente próxima do centro urbano de Marechal 
Thaumaturgo, o único centro constunidor da região, a produção excedente de bens agricultáveis e da 
pequena pecuária, é indispensável à economia daqueles índios. O território que estamos delimitando, 
então, tem todas as condições de lhes propiciar a base indispensável para desenvolverem um sistema 
econômico que lhes garanta a subsistência e a possibilidade de gerarem excedente, sem agredirem o meio 
ambiente, como continuamente demonstram em documentos escritos justificando suas pretensões de uso 
da área V ale registrar ainda a única experiência econômica coletiva desenvolvida pelos Arara do rio 
Amônia, que é a roça comunitária plantada ao redor da aldeia Novo Destino na colocação Assembléia, 
destinada a atender à todos quando necessitam de estar ali. 

e) Terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem estar. A área delimitada por nós, é a área reivindicada pelos Arara que, nas argumentações para tal, 

, descrevem a necessidade da preservação dos recursos ambientais da mesma,_do combate à caça com 

1 

cachorros, ~o combate a narcotraficantes .9ue utilizam seu território como área de trânsito e como esrab 
CÕÍÍibãtendo a retirada indiscriminada de madeira-de-lei pelos não-índios que ainda permanecem ali, 
-a;;im como pretendem substítüir as pastãgens incentivadas pelo INCRA. Se, nos diversos documentos 
encaminhados à FUNAI reivindicando a regularização desta área que já lhes é de posse tradicional, eles 
demonstram um desejo extremo e corajoso de combater a depredação ambiental que vigorava em seu 
território (inclusive, cortando na própria carne, como foi o caso da saída da terra indígena dos irmãos 
Macildo (01) e Macivaldo Oliveira de Almeida Arara (48), por derrubarem madeiras-de-lei para atender 
encomendas da Prefeitura Municipal), na prática, mesmo antes do seu território estar regularizado, eles 
estão colocando essa política em vigor, pois existe entre eles a efetiva consciência de que aquela terra 
deve ser uma área· de proteção permanente, pois a mesma, se devidamente cuidada, apesar de ser de 
dimensões relativamente pequena, tem os recursos ambientais necessários à seu bem estar (rios, igarapés, 
lagos, matas, caça, pesca, recursos florestais variados, etc) para o seu presente e para o futuro. A recente 
construção no final de 2004 da aldeia Novo Destino, na localidade Quieto, como forma de controlar a 
entrada de estranhos ao norte do território aqui delimitado é mais uma prova inequívoca dessa 
determinação Portanto, a regularização do território que estamos delimitando enquanto a Terra Indígena 
Arara do rio Amônia, é uma condição indispensável à sua proteção ambiental. - 

d) Terras necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes 
e tradições. O território que delimitamos como a Terra Indígena Arara do rio Amônia; por ser o local de 
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habitação tradicional e permanente daqueles índios, onde grande parte deles nasceram, cresceram, 
formaram famílias e continuam habitando; onde desenvolvem suas atividades econômicas; onde é a base 
ambiental que tem os recursos necessários à manutenção de suas condições indígenas; é portanto, a 
única base territorial que lhes resta - resto de um outrora imenso território, que a situação de contato e o 
abandono do Estado lhes extirpou - para poderem se reproduzir enquanto índios. Enquanto índios, soma 
de diversas etnias, que desenvolveram um sentimento comum na expectativa da regularização daquele 
território, fato que reacendeu neles a condição étnica que a situação de contato e a omissão do Estado em 
lhes dar proteção, não conseguiram extinguir; a área que delimitamos, é a única possibilidade que eles 
tem, de continuarem a ser índios, onde podem continuar a desenvolver suas formas próprias de relações 
étnicas, e onde podem construir novas formas de relações que revigorem suas condições de índios. 
Portanto, aqui cabe o critério utilizado por Walter Coutinho Junior, em seu "Relatório de 
Identificação ... ", de 26.05.2003: 

(..) tomando como parâmetro os elementos que configuram a ocupação indígena presente 
e passada no rio Amônia, a definição da área contemplou prioritariamente a 
sobrevivência étnica das familias Arara que ali habitam, proporcionando-lhes uma base 
territorial adequada para a continuidade de seus laços sociais e a realização de suas 
atividades econômicas (..) (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 450). 

Tal entendimento, é também compartilhado pela engenheira Eliane Angelin Benjor em seu 
"Relatório Ambiental da Terra Indígena Arara do rio Amônia" de agosto de 2002, a qual demonstra que 
a continuidade e permanência da etnicidade indígena no médio rio Amônia depende substancialmente da 
alteração do atual status de uso dos bens e recursos do .território tradicional indígena sob o sistema de 
lotes individuais: 

"A preocupação com o problema da degradação ambiental no Projeto de Assentamento 
aparece em várias instâncias: redução da piscosidade no Amônia e da oferta de caça 
necessários à composição da dieta, no assoreameto do rio, igarapés e lagos - com a 
ampliação do pasto, dentro outros. Somado a estes problemas, os Arara enfrentam o fato 
de que. no assentamento, as regras de utilização dos lagos, - igarapés, animais e vegetais 
silvestres são definidos pelo dono do lote, o que inviabiliza a estratégia de sobrevivência 
imemorialmente compartilhada entre as famílias Arara e Ashaninka nessa região do 
Amônia" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 551). 

A extensão fundiária do município de Marechal Tbaumaturgo-AC está praticamente toda 
definida enquanto áreas de proteção ambiental: Parque Nacional da Serra do Divisor, Reserva 
Extrativista do Alto Juruá; Terra Indígena Kampa do rio Amônia; Terra Indígena Ashaninka!Kaxinawá 
do rio Breu; Terra Indígena Jaminawa-Arara do rio Bagé. Portanto, o único território possível aos Arara 
do rio Amônia, é o território que lhes é de ocupação tradicional, este que estamos delimitando; mesmo 
com os problemas sociais decorrentes da presença de diversas famílias de não-índios no mesmo. 
Portanto, é um território necessário, imprescindível à sua reprodução fisica e cultural. Se não for assim, 
ou eles se espalharão por outras terras indígenas na região ( deixando de manter os laços e os sistemas 
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próprios de relações que os configuram como diferentes, tanto dos não-índios, como dos demais povos 
indígenas da região); ou se espalharão pels unidades de conservação da região ou centros urbanos 
(perdendo a possibilidade de continuarem a manterem sua alteridade e a condição cultural indígena que 
lhes é específica). Regularizar tal território, então, é um dever do Estado brasileiro, para que aqueles 
índios, que foram abandonados por tanto tempo pelo próprio Estado, tenham as condições mínimas para 
se perpetuarem enquanto tal. Porque, 

" (..) extirpada de seu território, uma sociedade indígena tem poucas chances de 
sobreviver como grupo cultural autônomo. No território estão inscritas as mais básicas 
noções de autoderminação, de articulação sóciopolítica, de vivência e crenças religiosas, 
para não falar da própria existência fisica do grupo. A redução dos territórios indígenas, 
que tem sido uma constante na história do contato entre índios e brancos, tem 
representado, em cada caso específico, violências de várias ordens, com a privação 
cultural, social, religiosa, moral, econômica e ecológica das sociedades indígenas" 
(Ramos, Alcida Rita; 1988). 

"Aqui não se trata de .. reivindicar em abstrato como 'posse indígena' todas as terras que 
foram algum momento ocupadas por índios. Ao contrário, se trata de garantir, 
concretamente, a essas populações os últimos territórios que ocupam diante e contra as 
frentes de expansão, sejam elas terras Pataxó ou Xinguanas" (Bastos, Aurélio Wander, 
1985, fls. 105). _ . 

"um povo sem território, ou melhor, sem o seu território, está ameaçado de perder suas 
referências culturais e, perdida a referência, deixa de ser povo" (Souza Filho, Carlos F. 
Marés de; 1999; fls. 136). 

"Não está envolvido, no caso, uma simples questão de direito patrimonial, mas também 
um problema de ordem patrimonial, no sentido antropológico, porque estas terras são o 
habitat dos remanescentes das populações indígenas do país. A permanência dessas 
terras em sua posse é condição de vida e de sobrevivência desses grupos, já tão 
dizimados pelo tratamento recebido dos civilizados e pelo abandono em que ficaram" 
(Leal, Vítor Nunes, apud Souza Filho, Carlos F. Marés de; O renascer dos povos 
indígenas para o Direito; Curitiba: Juruá, 1999; fls. 136). 

Há ainda, uma outra justificativa que revigora a própria Constituição Federal, para 
confirmar que o território que aqui estamos delimitando enquanto a Terra Indígena Arara do rio Amônea, 
com 20.764 hectares, seja efetivamente regularizado para aqueles índios porque _é um território de posse 
tradicional e permanente: o direito que eles tem a um território equivalente ao 'que ocupavam antes de 
serem expulsos da Terra Indígena Kampa do rio Amônia em 1991. 
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Como podemos constatar no "Relatório de Identificação ... ", de 26.05.2003, de Walter 
Alves Coutinho Junior e em vários dos documentos que lhe dão sustentação ( os relatórios de Anthony 
Seeger e Arno Vogel, de 1978; o relatório de Marco Antonio do Espírito Santo, de 1985; o relatório de 
Terri Valle de Aquino, Antonio Luiz Batista de Macedo e Erasmo Belucci, também e 1985; a tese de 
mestrado de Margarete Kitaka Mendes de 1991, entre outros), os atuais "Arara do rio Amônia", naqueles 
docwnentos chamados ou de "Kampa não-tradicionais" ou de "caboclos do rio Amônia", além de se 
constituírem em população indígena inquestionável, habitavam tradicional e permanentemente o alto e 
médio rio Amônia e, em 1991, por conta da regularização da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, 
quase uma centena daqueles índios foram expulsos da mesma, sem nenhuma indenização, sem nenhum 
direito e principalmente, sem nenhum apoio da FUNAI, que tinha a obrigação de saber de suas 
existências, pois aqueles documentos acima referidos, em diversos momentos alertaram nossa instituição 
sobre os mesmos e sobre a necessidade de terem assistência e proteção. Portanto, quando aqueles índios 
foram obrigados a deixar suas ocupações nos igarapés Amoninha, Tabocal e Remanso pelos motivos que 
fossem, isto ocorreu por causas alheias às suas vontades e contou com a incapacidade demonstrada pelo 
aparato estatal em efetivamente cumprir seu papel de protegê-los, assisti-los no local de sua posse 
originária, tradicional e permanente e em garantir tal território como deveria. Em depoimentos ao 
antropólogo e indigenista Raimundo Tavares Leão, vários desses índios externam o sentimento da perda 
do território original e o sonho do retomo impossível, como o velho Taumaturgo Azevedo Dirão Kampa 
(229), José do Basília Francisco Azevedo Chama (212) e Maria Francisca das Chagas Siqueira Negreiros 
Arara (125): 

"nôts queria mora in Amônia, né. Donde nóis morava primero, fui eu que dividi a terra 
primeiro" (Proc, FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 12). 

"Náis estamos aqui (na colocação Jacamim) porque botaro todos nois, botaron todos 
mios fios fora, esses Kampa. Tomaram nossa ária, moremo muito tempo. Expulsara nóis" 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 16). 

"(..) Muito valente os Kampa. Iam lá, dizê pra nôis saí. A{ nôis saímo, meu marido non 
gosta de .frescura, aí nôis salmo. Aí, se coisasse direito, nôis ia mora lá no nosso canto de 
novo" (Proc. FUNAIIBSB nº 2708/00, fls. 22). 

Se olharmos com a devida atenção a situação da expulsão desses índios da área Ashaninka 
em 1991 (o Proc. FUNAI/BSB nº 1588/85 tem os documentos que demonstram como isto ocorreu); 
sabemos que aquela área indígena foi identificada e delimitada pela FUNAI em 1985, também para 
aqueles "Kampa não-tradicionais" ( os atuais ;, "Arara do rio Amônia"), como já demonstramos 
reiteradamente, para que não hajam dúvidas sobre isto. Portanto, está claro que o abandono de suas 
ocupações ali - por força da expulsão - é absolutamente justificável, de sorte que eles jamais perderam 
o direito à posse originária e permanente daquele território porque não foram eles que escolheram as 
situações que os levaram a abandoná-lo. Foram sim, vítimas delas. A situação de êxodo, quando ocorreu, 
não ocorreu de forma espontânea, por desejos ou ações conscientes deles. Ocorreu por razões alheias as 
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suas vontades, para as quais eles estavam indefesos ou não tinham, por si sós, meios para enfrentá-las. 
Podemos concluir, então, que há uma responsabilidade total do Estado brasileiro nessa situação, pois, 
não conseguiu cumprir suas atribuições da forma como deveria, no resguardo do direito daqueles índios 
em permanecerem num território também tradicional e originalmente seu. Isto equivale a dizer que, ao 
não garantir o direito da permanência deles naquela área de ocupação tradicional, o Estado brasileiro 
criou as condições para que fossem expulsos dali! O entendimento sobre tal continuidade da posse 
territorial, mesmo havendo a expulsão, porque aquele território lhes era de posse permanente, está 
consubstanciado em todas as Constituições republicanas brasileiras. José Maria de Paula, em 1944 e 
Tourinho Neto, em 1993, detalham este entendimento e suas explicações cabem em todos os graus para o 
caso daqueles "Arara do rio Amônia": 

"Os indígenas detêm a posse das terras que ocupam em caráter permanente. Certo. 
Todavia, se provado ficar que delas foram expulsos, à/orça. ou não, não se pode admitir 
que tenham perdido a posse, quando sequer, como tutelados, podiam agir judicialmente; 
quando sequer desistiram de tê-la como prôpria" (Tourinho Neto, 1993, fls. 20). 

"Não importa que, pela violência e pela. usurpação, desde aquêle tempo tenham sido os 
índios afastados de suas terras, como ainda hoje sucede; esse seu direito, assim definido 
e fundamentalmente assentado, sempre subsistiu e subsiste em toda a sua integridade 
como provam-no os dispositivos legais, expedidos pelos governos em todos os tempos, 
ordenando acatamento e respeito a esse direito, e que o índio, quando espoliado, nelas 
fosse reintegrado" (José Maria de Paula, 1944, fls. 17, in Monteiro, Elizabeth B., 2000, 
fls. 04). 

Mas, se o direito garante àqueles Arara do rio Amônia a possibilidade de retomarem às 
suas posses originais no Amoninha, Taboca e Remanso atualmente - e isto ainda é um sonho para 
muitos deles -, o retorno às. suas antigas. ocupações. na. Terra Indígena Kampa do rio Amônia é 
absolutamente impraticável e desaconselhável, sobretudo pelas divergências do passado entre aqueles 
Arara do rio Amônia e os Ashaninka dali e pelo próprio sistema Ashaninka de ocupação e uso de seu 
território. Como o Estado brasileiro não cuidou dessa situação quando foi alertado para isto em 1978 e 
1985 (nas palavras de Alcida Rita Ramos, ao estudar a expulsão de índios Xetá e Panará de seus 
territórios tradicionais "Distração (para adocicar o crime de omissão) é o que não tem faltado ao Estado 
brasileiro no que toca a proteção dos direitos indígenas pela vida e pela terra" - Ramos, Alcida, 1998, 
fls. 02), se tentar impor, agora, um retomo daqueles índios Arara às suas antigas posses no alto rio 
Amônia, estará na verdade, patrocinando uma guerra entre os Ashaninka e eles (ver Proc. FUNAI/BSB 
nº 2708/00, fls. 445). Portanto, tal possibilidade é-absolutamente inviável (Proc. FUNAIBSB nº 2708/00, 
fls. 457). 

Como não podem mais retornar às ocupações que tinham até 1991 dentro da Terra 
Indígena Kampa do rio Amônea, os "Arara do rio Amônia", então, tem direito à um território equivalente 
ao que tinham naquela outra situação. Porque, isto é uma hipótese devidamente prevista na atual 
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legislação indigenista brasileira: quando ainda em vigor a Constituição de 1969, foi promulgada a Lei 
6.001 de 19.12.1973 (Estatuto do Indío) que, entre outros assuntos, comenta e regulamenta as 
possibilidades de saída de povos indígenas de seus territórios de ocupação tradicional e dos quais eles 
tem a posse permanente, tratando essa matéria não simplesmente como ocorrências simples, naturais ou 
corriqueiras; mas como situações de tal complexidade e gravidade que só podem ocorrer" em caráter 
excepcional", "se não houver solução alternativa", sob o regime extraordinário de "intervenção da 
União", determinado por ato legal superior, "por decreto do Presidente da República". O artigo 20 
dessa Lei, diz que tal intervenção ocorrerá, "em caráter excepcional", "se não houver solução 
alternativa" e pelos seguintes motivos: "para por termo à luta entre grupos tribais, para combater 
surtos epidêmicos que possam acarretar o extermínio da comunidade indígena; por imposição da 
segurança nacional; para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala e para a exploração de 
riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional". E, diz a 
legislação, quando a intervenção estatal resultar - frise-se, por decreto - "na remoção de grupo tribal de 
sua área", aquele grupo "deverá receber uma área de terras equivalente àquela da qual foi removido, 
inclusive quanto às condições ecológicas" e, mais ainda "o grupo indígena será integralmente 
ressarcido dos prejuízos decorrentes da remoção" (§ 3° e § 4° do art. 20 da Lei nº 6.001/73). 

O reconhecimento que a omissão ou erro do Estado brasileiro não pode prejudicar direitos 
territoriais inquestionáveis daqueles Arara do rio Amônia (por exemplo, a ocupação de seu território 
tradicional por não-índios há muito tempo; a sua expulsão da T J. Kampa do rio Amônea; a instituição do 
limite oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá ou do limite sul do Projeto de Assentamento Amônia, 
sobre terras tradicionalmente ocupadas pelos Arara e Santa Rosa da colocação Montevidéo são situações 
que demonstram a total ausência do Estado para os proteger e proteger seus territórios tradicionais, o que 
configura "omissão" ou "erro" da instituição na defesa dos interesses indígenas), bem como o direito ao 
retomo à terra original, ou direito de receber terras equivalentes àquelas que foram obrigados a deixar e 
ainda o direito a ressarcimento dos prejuízos decorrentes da remoção forçada, estão configurados em 
mais dois artigos daquela Lei 6001/73: 

" Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos_ tribais à posse permanente 
das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, 
independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo órgão federal de assistência aos 
silvícolas, atendendo a situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da 
ocupação, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão. 
tomar qualquer dos Poderes da República" 

"Art. 62. são nulos e extintos Iodes os efeitos jurídicos de atos de qualquer natureza que 
tenham por objetivo o domínio, a posse ou ocupação de terras indigenas, incluindo-se aí 
as terras que tenham sido desocupadas por ato ilegítimo de autoridade e particular". 

Então, se constatamos que o êxodo dos Arara da Terra Indígena Kampa do rio Amônea 
ocorreu, entre outras causas, porque o órgão federal de assistência ao índio não· conseguiu dar a 
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assistência adequada àqueles índios naquele local (portanto, ato ilegítimo de autoridade); a consequência 
disso (a saída forçada dos índios dali), é um ato ilegítimo por si; porque foi tomado ao arrepio das 
legislações vigentes à época de cada ocorrência e porque seus resultados tiveram como consequência o 
abandono forçado, compulsório, de um território de uso e posse tradicionalmente indígena por um povo 
que tinha direito originários sobre o mesmo. · 

A Constituição de 1988 ampliou este conceito e a garantia dos índios de permanecerem 
em suas terras, restringindo as possibilidades de intervenção e consequentes remoções. É o "principio da 
irremovibilidade" ao qual faz referência José Afonso da Silva: 

"Art. 231. § 5º É vedada a remoção dos grupos tribais de suas terras, salvo, ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em 
risco sua população, ou no interesse da soberania do. País, após deliberação do 
Congresso Nacional, garantindo, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que 
cesse o risco" (José Afonso da Silva, 1992, fls. 926). 

Por conta disso, se as terras tradicionalmente ocupadas, das quais as populações indígenas 
tem a posse permanente, são bens inalienáveis da União (art. 4° - IV, da Constituição de 1969; art. 22 - 
Parágrafo Unico da Lei 6.001 de 19.12.1973; art. 20, XI, da Constituição de 1988), a priori, não deveria 
haver tantos cuidados e ressalvas quando da necessidade da União necessitar intervir em tais terras, já 
que ela é a detentora da propriedade das mesmas. Mas o direito originário anterior a qualquer outro 
direito, obriga a União a reconhecer o status especial dessas terras e se cercar dos maiores cuidados 
quando necessitar proceder de forma extraordinária sobre elas, no caso, por exemplo, de uma 
intervenção. Porque, explica José Afonso da Silva: 

"Quando a Constituição (de 1988, grifo nosso) declara caber aos silvícolas a posse 
permanente das terras por eles habitadas, isto não significa um simples pressuposto do 
passado como ocupação efetiva, mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no 
sentido de que essas terras inalienáveis são destinadas, para sempre, ao seu habitat. Se se 
destinam (destinar significa apontar para o faturo) à posse permanente é porque um 
direito sobre elas preexiste à posse mesma, e é o direito originário mencionado" (José 
Afonso da Silva, 1992, fls. 731 ). 

Assim, quando a União reconhece a necessidade de "intervir" em determinada terra 
indígena, está intrinsecamente reconhecendo que a mesma tem um status jurídico especial que não deve 
ser aviltado por motivos que não sejam excepcionais; que na mesma existem direitos de ocupação e 
posse legítimos e especiais que devem ser respeitados e resguardados, não sendo tal intervenção um ato 
administrativo natural, mas um ato de força, excepcional, portanto. Porque, uma intervenção, nesses 
casos, pressupõe a ingerência do Estado Nacional em áreas que ele mesmo reconhece como tendo um 
status jurídico excepcional e direitos originários de posse a serem resguardados. Por isso é que o Estado 
se cerca de tantos cuidados no caso de tal situação vir a ocorrer, tanto como está disposto na Lei 6.001/73 
(a "intervenção", "remoções", etc- só ocorrerão por decreto do Presidente daRepública) ou com a nova 
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disposição da Constituição de 1988 (a "intervenção", "remoções", etc - só ocorrerão com a 
interveniência do Congresso Nacional). 

No caso dos índios "Arara do rio Amônia" que deixaram suas ocupações tradicionais a 
partir de 1991 (portanto em plena vigência da Constituição Federal de 1988} por situações as mais 
diversas, como já explicamos anteriormente ( a maior parte delas por conta da incapacidade da FUNAI 
em assisti-los e protegê-los, à eles e a seu território tradicional, porque tinha conhecimento de sua 
existência e "se esqueceu" deles), em nenhum momento tal situação ocorreu dentro da legalidade: jamais 
houve "intervenção" formal ali, jamais houve a expedição de "decreto presidencial" autorizando suas 
remoções para outras localidades, jamais o Congresso Nacional foi ouvido ou referendou qualquer 
intervenção ali e jamais o órgão federal de assistência deixou de ter responsabilidade legal sobre aquele 
território. Então, podemos reiterar que, por conta disso, em nenhum momento os Arara perderam a 
condição de detentores da ocupação daquela área, porque tal ocupação sempre foi ( e continua sendo) de 
caráter permanente, tem uma origem inquestionável e os motivos que os levaram a deixá-la foram 
alheios as suas vontades conscientes, foram atos ilegítimos e os direitos deles sobre aquelas ocupações 
tradicionais são permanentes e imprescritíveis (art, 198, § 1° da Constituição de 1969, art. 62, § lº da Lei 
6.001/73 e Art 231, § 6º da Constituição de 1988). 

Então, independentemente do fato da atual Terra Indígena Arara do rio Amônia ser um 
território de ocupação tradicional (porque preenche as quatro condições determinadas pelo § I º da 
Constituição Federal, como demonstramos acima), considerando o fato dramático e historiado de tantas 
ilegalidades e arbitrariedades terem sido cometidas contra aqueles Arara com o beneplácito do Estado 
brasileiro; considerando a atual e persistente impossibilidade deles retomarem à suas ocupações originais 
que também se situam no território Ashanika, dentro do direito só resta ao Estado brasileiro a seguinte ~ 
alternativa: lhes garantir a permanência onde estão atualmente, pois ali, além de ser um território de 
ocupação tradicional, é também um território equivalente ao qual foram expulsos (a atual Terra Indígena 
Arara do rio Amônia que estamos delimitando) e, mais ainda, lhes indenizar pelos prejuízos sofridos, 
como recomenda o art, 20 da Lei 6.001/73. 

Concluindo: se, pelo art, 62 da Lei 6.001/73 e § 6º do art. 231 da Constituição Federal, 
"são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes ... ", na medida em que reconhecemos o território aqui delimitado como a 
Terra Indígena Arara do rio Amônia, como um território de posse tradicional e permanente daqueles 
índios e também como um território ao qual eles tem direito líquido e certo por terem sido expulsos da, 
Terra Indígena Kampa do rio Amônea, então, a instituição pelo IBAMA e INCRA de unidades de 
conservação e de assentamento sobre tal território (a área sul do Parque Nacionál da Serra do Divisor, em 
1989; o limite oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá, em 1990 e a área sul do Projeto de 
Assentamento Amônia, em 1996) são, conseqüentemente, atos de direito nulos e extintos, porque, 
ilegítimos e ilegais, configurando "erros de órgãos da república", cometidos em virtude de omissão e erro 
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da FUNAI sobre um território reconhecidamente indígena. Aquelas partes de unidades de conservação e 
assentamento que incidiram sobre aquele território indígena, devem ser, portanto, extintas, resguardando 
se, evidentemente, as devidas compensações para quem estiver alí de boa-fé comprovada, porque assim é 
o entendimento legal sobre isto: 

"Aplica-se aqui com absoluta propriedade, a regra segundo ·a qual não há direitos 
adquiridos que possam ser alegados contra a Constituição. Ainda que se admita tenha 
sido regular a aquisição daquelas terras, no momento em que ocorreu, gerando, para os 
adquirentes, um direito de propriedade, esse direito não foi ressalvado pela Constituição 
e é contrário a ela. Assim, portanto, não pode prevalecer ... " (Laranjeira, R., 1993, fls. 
99). 

"A ilegitimidade, como toda fraude à lei, vem quase sempre dissimulada sob as vestes da 
legalidade. Em tais casos é preciso que a Administração· ou o judiciário desçam ao 
exame dos motivos, dissequem os fatos e vasculhem as provas que deram origem à 
prática do ato inquinado de nulidade. Não vai nessa atitude qualquer exame do mérito 
administrativo, porque não se aprecia a conveniência, a oportunidade ou a justiça do 
ato impugnado, mas unicamente a sua conformação, formal e ideológica, com a lei em 
sentido amplo, isto é, com todos os preceitos normativos que condicionam a atividade 
pública(..) 
Os efeitos da anulação dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando 
as consequências passadas, presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato 
nulo (ou inexistente) não gera direitos ou obrigações para as partes; não cria situações 
jurídicas definitivas; não admite convalidação 
Reconhecida e declarada a nulidade do ato, pela Administração ou pelo Judiciário, o 
pronunciamento de invalidade opera "ex tune", desfazendo todos os vinculas.entre as 
partes e obrigando-as à reposição das coisas ao 'status quo ante ', como conseqüência 
natural e lógica da decisão anulatório. Essa regra, porém, é de ser atenuada e 
excepcionada para com os terceiros de boa-fé alcançados pelos efeitos incidentes do ato 
anulado, uma vez que estão amparados pela presunção de legitimidade que acompanha 
toda atividade da Administração Pública. Mas, ainda aqui é necessário que se tomem os 
conceitos de parte e de terceiro no sentido próprio e específico do Direito 
Administrativo, isto é, de beneficiário direto ou partícipe do ato (parte), e de estranho ao 
seu objeto e à sua formação, ms sujeitos aos seus efeitos reflexos (terceiro). (...) 
O ato administrativo é legal ou ilegal; é válido ou inválido. Jamais poderá ser legal ou 
meio legal; válido ou meio válido, -como ocorreria se se admitisse a nulidade relativa ou 
anulabilidade, como pretendem alguns autores que transplantam teorias do direito 
privado para o direito público sem meditar na sua inadequação aos princípios 
específicos da atividade estatal" (Meirelles, Helly Lopes; in Gaiger, Julio M. G.; 1985, 
fls. 28/29). 
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Portanto, neste capítulo, entendemos que demonstramos as razões que justificam a 
delimitação que estamos propondo para o território da Terra Indígena Arara do rio Amônia; seja porque 
ali é um território de ocupação originária, tradicional e permanente de boa parte deles; seja porque é um 
território ao qual eles tem direito por que outra boa parte deles veio a ocupá-lo após terem sido expulsos 
de forma ilegal e irregular da Terra Indígena Kampa do rio Amônea, sem que o Estado brasileiro tivesse 
qualquer iniciativa para defendê-los, quando isto se tornou necessário. 
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09) A DELIMITAÇÃO QUE ESTAMOS PROPONDO PARA A TERRA 
INDÍGENA ARARA DO RIO AMÔNIA 

Por todo o exposto neste nosso Relatório, a delimitação da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, que iremos propor à seguir, difere da delimitação proposta pelo GT da Portaria nº 
1054/PRES/Ol (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 447 a 452; 491 a 496), fundamentalmente em seu 
limite norte, haja vista que acatamos as reivindicações indígenas pela inclusão dos igarapés Timoteu 
(margem esquerda do rio Amônia) e Paxiúba (margem direita do rio Amônia) como os limites ao norte, 
por considerá-las pertinentes, justas, plausíveis e de direito. Em todo o decorrer deste nosso texto 
procuramos, então, justificar os motivos da alteração de tal delimitação, considerando que somente isto 
não está perfeito no "Relatório de Identificação da Terra Indígena Arara do rio Amônia", de 26.05.2003, 
do antropólogo Walter Alves Coutinho Júnior. 

A delimitação desta Terra Indígena, tal como aqui proposta, então, atende ao art. 2º da 
Portaria nº l 4/MJ/96, porque, encerra em si, o atendimento de reiteradas e justificadas manifestações 
indígenas formalmente registradas; bem como também atende ao art. 231 da Constituição Federal, pois 
configura um território habitado tradicional e permanentemente por aqueles índios; configura um 

í\;-,-, território ~~e desenvolvem e irã?_~ontinu~ a desenvolver suas atividades produtivas; configura um 
,....., \C_) território imprescmdível à preservação dos recursosãinbientais necessários à seu bem"estar e; configura 

um território necessário à sua reprodução fisica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições; bem 
como também configura um território ao qual àqueles índios tem direito em conseqüência de que grande 
parte deles foram expulsos contra suas vontades da Terra Indígena Kampa do rio Amônia, sem que a 
FUNAI fizesse qualquer iniciativa para mantê-los e resguardá-los em seus locais originais dentro da 
mesma, como determina os § 3° e § 4° do art. 20 da Lei nº 6.001/73. 
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Após este preâmbulo, em linhas gerais, justificamos a necessidade de se delimitar os 
limites da Terra Indígena Arara do rio Amônia, com 20.764 hectares e perímetro de 80 km, pelas 
seguintes razões: 

Limite Norte/Noroeste - Abrange a região compreendida entre o Marco 46 da fronteira 
Brasil-Peru, toda a extensão da margem direita do igarapé Timoteu, até sua foz na margem esquerda do 
rio Amônia até o lotes 56 do Projeto de Assentamento Amônia, bem como toda a bacia do igarapé Água 
Preta. Nesta região, existem dois lagos, sem denominação, resultantes de mudanças no leito do rio 
Amônia, utilizados para a pesca, localizados na colocação Timoteu, o lago Redondo, na colocação 
Assembléia, ao qual os índios ainda não tem acesso, pois são impedidos de utilizá-lo pelo ocupante não 
índio do lote onde se encontra localizado e ainda o lago do Macedo, utilizado por eles, com a permissão 
do ocupante não-índio do lote onde está localizada. A referida área é imprescindível à comunidade Arara 
do rio Amônia por ser essencial à preservação dos recursos ambientais, particularmente a vegetação e as 
nascentes dos igarapés Água Preta e Timoteu e seus afluentes, pela existência dos lagos ali localizados, 
que garantirão a dieta de peixes, haja vista a diminuição destes na calha do rio Amônia; sendo então um 
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território indispensável à perpetuação das atividades de caça, pesca e coleta deles; bem como é uma 
região imprescindível ao controle territorial de toda a extensão da área indígena, por se tratar de região { "" ,V que necessita de controle especial, por ser impactada por extratores ilegais de madeira, por caçadores e 

r: ·-"t pescadores irregulares e por ser utilizada como rota de tráfico de entorpecentes, originada no Peru. Além 
r> desse caráter ambiental e preservacionista, a margem esquerda do rio Amônia, entre a foz do igarapé 

Água Preta e a foz do igarapé Timoteu no rio Amônia ainda abriga uma grande parentela Arara e Santa 
Rosa. 
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Limite Norte/Nordeste - Abrange a margem direita do rio Amônia e a região da margem 
esquerda do igarapé Paxiúba, de sua nascente até sua foz na margem direita do rio Amônia. A área que 
margeia o igarapé Paxiúba, é fundamental para os Arara do rio Amônia, sendo especialmente utilizada 
como reserva ambiental, onde existem grandes estoques de caça, pesca e coleta, pela parentela Arara e 
Santa Rosa que habita a foz do igarapé Timoteu e ainda por ser a região escolhida por eles como local de 
construção de novo aldeamento (na localidade Quieto, situada na margem direita do rio Amônia), que 
terá a principal atribuição de controlar o ingresso de estranhos pela calha daquele rio e conseqüentemente 
na terra indígena aqui delimitada, para efeitos de controle ambiental daquela área, o que também 
beneficiará a TI Kampa do rio Amônia, situada a jusante. Este limite Norte/Nordeste faz limite, em toda 
extensão, com o limite oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá, ali inteiramente preservada e sem 
ocupação humana, configurando tal extensão como um santuário ecológico. 

Limite Sudeste - Abrange as cabeceiras dos igarapés Paxiúba, Teimoso e Taboca, região 
rica em recursos florestais ainda preservados. Esta região, é utilizada pelas parentelas Arara, Konibo, 
Amawaka, Kampa e Santa Rosa que habitam as colocações Assembléia e Palmário, para atividades de 
caça, pesca e coleta; sendo uma das regiões da área delimitada mais preservadas e intactas e assim deverá 
permanecer, conforme suas manifestações. Este limite Sudeste faz limite, em toda extensão, com o limite 
oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá, ali inteiramente preservada e sem ocupação humana, 
configurando tal extensão como um santuário ecológico. 

Limite Sul/Sudeste - Abrange a margem esquerda do médio rio Arara, toda a extensão 
do igarapé Tetéu e a margem direita do igarapé Montevidéo. Nesta região se encontrava a aldeia formada 
por Arara e Santa Rosa localizados por Marco Antonio do Espírito Santo em 1985 e Margarete Kitaka 
Mendes em 1991, configurando a mesma, como local de aldeamento tradicional e permanente, pois 
continua sendo ocupada por parentelas Arara e Santa Rosa, nas colocações Montevidéo e Tetéu. É a 
única região da área delimitada onde existem seringais nativos, ainda utilizados economicamente pelos 
moradores dali; é região onde os índios que continuam a habitar as colocações Montevidéo e Tetéu 
continuam a desenvolver suas atividades produtivas na margem direita do rio Amônia, bem como é uma 
região rica em outros recursos florestais e pesqueiros (lago do Saboeiro ), onde -os índios desenvolvem 
atividades de caça, pesca e coleta. Este liinite Sul/Sudeste faz limite, em toda extensão, com o limite 
oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá e também com o limite norte da Terra Indígena Kampa do rio 
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Amônea, limites estes inteiramente preservados do ponto de vista ambiental, sem ocupação humana, 
configurando tais limites como verdadeiros santuários ecológicos. 

Limite Sul/Sudoeste - Abrange a margem esquerda do igarapé Artur, que por sua vez, é 
também o limite norte/noroeste da Terra Indígena Kampa do rio Amônea. Tal região fazia parte da área 
de uso dos Arara e Santa Rosa localizados em 1985 e 1991, na colocação Montevidéo, por Marco 
Antonio do Espírito Santo e Margarete Kítaka Mendes, respectivamente. Atualmente essa região 
continua a ser ocupada por parentelas Arara e Santa Rosa, que desenvolvem suas atividades produtivas 
nas colocações Montevidéo e Tetéu na margem esquerda do rio Amônia e utilizam o interior da região 
para atividades de caça, pesca e coleta. Esta. região que teve seus recursos- florestais depredados por 
tantos de mal uso, deve ser objeto de política de reflorestamento, como os índios reiteram em suas 
manifestações. 

Limite Oeste - Abrange toda a extensão do limite internacional Brasil-Peru. É uma 
região rica em recursos de caça, pesca e coleta; muito explorada por caçadores profissionais, por 
extratores ilegais de madeira e tem caminhos utilizados por traficantes peruanos de entorpecentes. É uma 
região que deverá ser objeto de cuidados especiais, especialmente por causa dos ilícitos fronteiriços que 
ali ocorrem. Para as parentelas Arara, Santa Rosa, Kampa e Konibo das colocações Montevidéo, Tetéu, 
Palmário e Assembléia, que utilizam aquela região, a mesma é indispensável às atividades de caça, pesca 
e coleta. 

A proposta que faremos de readequação dos limites da Terra Indígena Arara do rio 
Amônia, está demonstrada nos três documentos a seguir: Memorial Descritivo de Delimitação (fls. 
160 a 162), Mapa de Delimitação (fls. 164) e Mapa de Incidência de Unidades de Conservação na 
Terra Indígena Arara do rio Amônia (fls. 166): 

.» 
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10) CONCLUSÃO 

A regularização da Terra Indígena Arara do rio Amônia, é um direito que assiste aos 278 
Arara, Santa Rosa, Amawak:a, Konibo, Kampa, Chama e Kaxinawá (os "Ararado rio Amônia") que a 
habitam atualmente, bem como àqueles seus parentes localizados em cidades, outras terras indígenas, 
outro país (Peru) e em outras localidades regionais, que ainda não encontraram as razões para utilizá-la 
(ou aguardam sua regularização para que isto ocorra); como o "Relatório de Identificação ... ", de 
26.05.2003, do antropólogo Walter Alves Coutinho Junior demonstra, e como nós procuramos reforçar 
neste nosso Relatório 

Se as etnias Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama e Kampa · do alto rio· Amônia, /""'- ~tv estiveram ausentes das estatísticas e das políticas dos organismos do governo republicano brasileiro 
,. responsáveis pela ação indígenista até 1978 (SPI e FUNAI) - como se nãô existissem - na medida em 

que, das mesmas, sobreviviam apenas alguns indivíduos presumivelmente desorganizados, espalhados 
por algwnas poucas e isoladas localidades da bacia do rio Amônia, inseridos no sistema social e 
econômico regional devído à violência e imperiosidade da situação de contato em que foram 
compulsoriamente obrigados a se incluir desde o final do século XIX; isto se deu, fundamentalmente 
porque lhes faltou o apoio e a assistência dos órgãos governamentais de assistência ao índio 
praticamente durante todo o século XX, pois, por si sós, eles não tinham nem recursos e nem a 
consciência, necessários para enfrentar a situação de contato, manter sua autonomia cultural e territorial e 
nem como se reproduzir enquanto pertencentes a sociedades indígenas minimamente organizadas, Os 
indivíduos que resistiram aos anos de violência do contato, às doenças, a dispersão, ao trabalho escravo 
nos seringais, a incorporação à outras atividades produtivas da sociedade regional que crescia à sua volta 
e tomava seus espaços tradicionais; resistiram porque - sem outras alternativas - foram obrigados a se 
incorporar à mesma sociedade regional, deixando para trás aspectos fundamentais de sua história, 
tradições e cultura. 
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O renascer daqueles povos Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama e Kampa do rio 
Amônia, para o governo brasileiro (FUNAI) e para a sociedade nacional, ocorreu em apenas 1978, 
quando os mesmos já estavam inteiramente alquebrados pela situação de contato - mas ainda mantinham 
alguns indicativos que os caracterizavam como pertencentes à sociedades indígenas - por obra de dois 
antropólogos ,do Museu Nacional-RI, Anthony Seeger e Arno Vogel, os quais empreenderam uma 
viagem de reconhecimento aos altos rios Amônia e Breu, no Acre com·'a finalidade estudarem a região e, 
a partir daí, proporem uma ação indigenista governamental ali, voltada especificamente para os povos 
Ashaninka e Kaxinawá. Nos relatórios produzidos por ambos, existem rápidas referências à "caboclos 
Santa Rosa e Kampa'', no alto rio Amônia, vivendo no mesmo espaço .territorial dos Ashaninka, 
alquebrados e dizimados por doenças (cólera, malária) e sem esperança. Mesmo notificada da presença 
de tais índios no rio Amônia desde então, a FUNAI não fez nenhum movímento em seu favor, como se 
desconhecidos continuassem. 
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O renascimento daqueles povos foi mais uma vez informado à FUNAI em setembro de 
1985, quando o sociólogo Marco Antonio do Espírito Santo, ao identificar a Terra Indígena Kampa do 
rio Amônea, constatou e registrou que, no alto rio Amônia, no espaço delimitado daquela terra indígena, 
viviam, além dos Ashaninka, cerca de 91 indivíduos pertencentes às etnias Arara, Santa Rosa, Amawaka, 
Chama e Konibo ( que ele denominou de "Kampas não-tradicionais"), que, também deveriam permanecer 
na terra indígena que ele estava delimitando; além de 25 indivíduos pertencentes às etnias Arara e Santa 
Rosa, na colocação Montevidéo, fora do perímetro delimitado. A existência daqueles "Kampa não 
tradicionais" no alto rio Amônia, registrados por Marco Antonio do Espírito Santo, foi também 
registrada pelo antropólogo Terri Valle de Aquino, pelo indigenista Antonio Luiz Batista de Macedo e 
pelo engenheiro agrimensor Erasmo Belucci, em dezembro de 1985. Mesmo com tais informações, que 
referendavam as informações de Seeger e Vogel de 1978, a FUNAI não se manifestou e não tomou. 

,,...-.., ;Jy nenhuma providência assistencial ou fundiária relativa aos mesmos. 
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Em decorrência dessa omissão da FUNAI, os Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, 
Chama e Kampa (os "Kampa não-tradicionais") do alto rio Amônia foram expulsos da Terra Indígena 
Kampa do rio Amônea (portanto,de seus locais de habitação tradicionais) pelos Ashaninka, por volta de 
1991, indo instalar-se no médio rio Amônia, em locais que em passado não tão distante também lhes 
servira de abrigo e, sobre suas novas localizações se criaram a área sul do Parque Nacional da Serra do 
Divisor (1989), a área oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá (1990) e a área sul do Projeto de 
Assentamento Amônia (J.996). A instituição desses empreendimentos governamentais, por sua vez, 
também se deu sobre áreas de ocupação tradicional e permanente dos Arara e Santa Rosa, da colocação 
Montevidéo, sem que a FUNAI participasse adequadamente dessas iniciativas para defendê-los. 

Portanto, quando em novembro de 1999, através de iniciativa do CIMI-AC, a AER Rio 
Branco da FUNAI recebeu a notícia da existência de alguns índios "Apolíma" no alto Juruá (localidade 
Pedreira) e baixo rio Amônia (localidade Jacamim); num primeiro momento, não se deu conta de que se 
tratava dos mesmos índios encontrados por Seeger e Vogel em 1978 e por Marco Antonio do Espírito 
Santo, Terri Valle de Aquino, Antonio Luiz Batista de Macedo e Erasmo Belucci, também em 1985, no 
alto rio Amônia; só que, agora, dispersos por várias localidades, após suas expulsões da Terra Indígena 
Kampa do rio Amônea, em 1991. 

A confirmação de que os "Apolima" referidos pelo CIMI-AC eram os mesmos "Kampa 
não-tradicionais"; foi confirmada pelo antropólogo e indigenista Raimundo Tavares Leão em 2000. Só a 
partir daí, então, a FUNAI, desde sua unidade regional no Acre à Diretoria de Assuntos Fundiários, em 
Brasília, passou a fazer as gestões necessárias a"o reconhecimento daqueles índios e à regularização.de 
um território para o uso exclusivo dos mesmos. _ 

Os atuais "Arara do rio Amônia", após serem denominados de "caboclos'>, "Kampa não 
tradicionais", "Apolima", "Apolima-Arara", "Arara-Apolima", "Jaminawa-Arara", resultantes de frações 
de povos Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama, Kampa, Kaxinawá, acrescidos de muitos não- 
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índios por casamentos ; como o "Relatório de Identificação ... " de Walter Alves Coutinho Júnior bem 
demonstra, mesmo sob todas as extremas situações de compulsão em que estiveram ao logo de sua 
história recente, mesmo relegados ao abandono pelas organizações governamentais que deveriam 
defendê-los, mesmo obrigados a interagir sociologicamente com a sociedade nacional envolvente, seja 
nas relações econômicas, seja por casamentos interétnicos; mesmo obrigados a abandonarem seus sítios 
tradicionais, jamais perderam sua condição étnica diferenciada, principalmente porque, como vimos, 
consciente ou até inconscientemente, conseguiram manter um sistema de localização, organização e uso 
de espaços, próprios de sociedades indígenas em todo o transcorrer de sua história, estivessem onde 
estivessem. 

O atual reaparecimento deles enquanto uma etnia conjunta, desde 1999, então, configura 
r-. fffe} se, como um comovente e fascinante ressurgir cultural e organizacional; feito por eles mesmos, com seus 
r-. '" próprios recursos, com suas coerências e dúvidas; fruto da necessidade intrínseca de sobreviverem com 

alguma dignidade e dentro de padrões próprios, quando estavam quase a beira de um colapso étnico. 
Como a base estrutural de tal ressurgimento e assunção étnica, a busca pela regularização fundiária da 
atual Terra Indígena Arara do rio Amônia, como aqui está delimitada, tem sido a condição fundamental. 
Porque, para que tenham as condições mínimas para completar este processo de reorganização e a partir 
daí perpetua-lo, é indispensável então, que haja uma base territorial própria onde possam se recompor 
enquanto etnia diferenciada e daí em diante, se reproduzir e dar continuidade à sua alteridade; abrindo 
caminho à outros parentes ainda dispersos para trilharem o mesmo rumo. - r - 
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Portanto, a existência da Terra Indígena Arara do rio Amônia, tal como aqui a 
delimitamos, devidamente regularizada dentro dos- padrões e normas do governo brasileiro; como o 
"Relatório de Identificação ... ", bem demonstra, é uma necessidade natural, é um direito originário, é um 
direito confirmado pela Constituição Federal e por legislações infra-constitucionais, que aqueles Arara 
do rio Amônia têm para poderem se reestruturar e dar seguimento às suas vidas, encerrando 
definitivamente o período de abandono em que estiveram. O reconhecimento formal pelo governo 
brasileiro da Terra Indígena Arara do rio Amônia, faz-se necessário, como parte de política afirmativa de 
resgate de direitos d_aqueles índios, por tantas décadas não garantidos. 

Portanto, para que o § 1 º do Art. 231 da Constituição Federal seja efetivamente cumprido 
para com aqueles Arara do rio Amônia, temos todos de reconhecer que, se a tradicionalidade e 
permanência deles no atual local demandado no médio rio Amônia ocorreu dentro dos atuais parâmetros 
técnicos e antropológicos costumeiramente reconhecidos; tais tradicionalidade e permanência da 
ocupação sofreram impactos gravíssimos no transcorrer dos tempos ( especialmente em anos recentes 
quando unidades de conservação e assentamento foram instituídas sobre -suas áreas de ocupação 
tradicional), por todo o processo histórico que se abateu sobre aquela sociedade - indígena e porque lhes 
faltou, quando necessário, o apoio, assistência e orientação governamental; seja pelo SPI, seja pela 
FUNAI, para que permanecessem de forma contínua onde originalmente era o seu território tradicional. 
Este entendimento é indispensável de ocorrer e, traz em si, o reconhecimento da dívida histórica e do 
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direito constitucional e infra-constitucional imprescritível de garantia ao território originário e atual que 
eles tem. Mas, confirmando-se aquele artigo constitucional, a Terra Indígena Arara do rio Amônia, como 
aqui está delimitada, já é para aqueles índios a condição territorial indispensável onde desenvolvem suas 
atividades produtivas; onde estão os recursos ambientais necessários e imprescindíveis ao seu bem estar 
e necessárias a sua reprodução física e cultural. É o local onde se perpetuarão e proporcionarão as 
condições para que outros prentes possam se agregar ao esforço de revitalização étnica e cultural que 
nnciaram. 

Para que a União reconheça aos Arara do rio Amônia, a dívida histórica que tem para com 
eles e reconheça também todo o esforço humano, cultural e espiritual que empreenderam e estão 
empreendendo para terem de volta sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições e os 

.!'"' f~) direitos originários sobre aquela Terra que · atualmente ocupam, conforme apregoa o Art; 23 i da 
"-· Constituição Federal, é imprescindível, então, que a União reconheça a Terra Indígena Arara do rio 

Amônia e que a mesma seja demarcada e protegida. Somente com aquela Terra Indígena reconhecida e 
regularizada é que eles terão as condições necessárias a perpetuarem sua reorganização étnica, a terem 
seus costumes, língua, crenças e tradições diferenciados. - / 
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Como no território aqui delimitado existe a presença de várias famílias de não-índios, 
muitos deles ali localizados de boa-fé (tanto como moradores da Reserva Extrativista, quanto como 
parceleiros do Projeto ele. Assentamento); considerando que, quando do processo de identificação .do 
mesmo pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/01, em abril de 2002, não foi possível se realizar a contento o 
levantamento fundiário indispensável, porque tal procedimento foi impedido de ocorrer pelos próprios 
não-índios ali residentes {só foram realizados 09 Laudos de Vistoria, de 33 ocupações possíveis de serem 
vistoriada na ocasião - Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00 fls._jJ.2_.e Proc. FUNAI/BSB nº 2487 /02, fls. 05 a 
08); no resguardo do direito daqueles cidadãos e para que se possa cumprir o que está determinado no 
art. 4° do Decreto nº 1775/96 e § 6° do art. 231 da Constituição Federal, urge que a FUNÀi~tome as 
providências administrativas cabíveis para realizar tal levantamento fundiário em todas as posses de não 
índios que se encontrarem-localizados dentro dó] mesmo e, na seqüep.c1~!Q.vide11ci~,_...@J!!. justeza e 
rapidez prõmôvâ o pagamento das mdenii.àções daslJiíileitorias dos mesmos julgadas de boa-fé. -- ---------- - ------------- ········ . -- -·-·---- ·------·----- ,. _ 

Vale-registrar, mais uma vez, que o INCRA-AC, através de seu Superintendente Regional, f 
Raimundo Cardoso, se manifestou favoravelmente à realizar com urgência (junto com a FUNAJ) tal 
levantamento :fundiário e também definir um território para as pessoas que deverão ser removidas da 
Terra Indígena, em documento providenciado pela Procuradoria da República do Acre, de 11.12.2003 
(Proc. FUNAl/BSB nº 2708/00, fls. 992 e 993). · t 

Os próprios Arara já se manifestaram favoravelmente na defesados interesses dos não 
índios que ora estão habitando seu território aqui delimitado, apelando às instituições governamentais 
devidas, que regularizem o quanto antes suas situações: 

170 



_. -z.9-og~ processo ff. 
1y1:,. 

Folha nº: {;;_ 
Rubfle8:. ~ 

5··1 7 . 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 

Fundação Nacional do Índio - FUNAJ 

"A nossa luta por um território para nosso uso exclusivo, não tem o objetivo de 
prejudicar ninguém (. . .) Como nossa área é para nosso uso exclusivo - de acordo com 
nossos usos, costumes e tradições - todos os não-índios que não tenham parentesco 
conosco, deverão deixar suas atuais colocações que se encontrarem dentro de nossa área 
indígena. Para que haja justiça neste processo, é imprescindível que o governo federal, 
através da FUNAI e INCRA, façam o levantamento fundiário de todas as benfeitorias 
contruidas de boa-fé por aqueles não-índios; indenizem devidamente, pelo preço justo 
aquelas benfeitorias (que não devem ser retiradas, se indenizadas) e consigam um lugar 
adequado para reassentá-los. Embora estes nossos vizinhos não-índios estejam contra 
nossa' luta e nosso direito; não queremos o mal para eles. Queremos, sim, que eles 
também tenham seus direitos respeitados, só que fora de nossa área (. .. ) Queremos que 
essas ações aconteçam logo, porque todos nós - índios e nõo-indios - continuaremos a 
conviver nesta região e, não é correto vivermos em conflito; quando existem maneiras 
legais de se evitar tais situações desnecessárias (. . .)" (Proc. FUNAJ/BSB nº 2708/00~ fls. 
1026). 

O tratamento correto aos ocupantes não-índios que ora estão na Terra Indígena Arara do 
rio Amônia, é então, uma condição indispensável à sua regularização. Os não-índios regionais não 
esquecem a maneira absolutamente equivocada e desrespeitosa com que foram tratados pela FUNAI os 
ocupantes da Terra Indígena Kampa- do rio Amônea, quando da regularização da mesma (dos 21 
ocupantes não-índios cadastrados em 1985, apenas 08 foram indenizados apenas em 1991 - os demais 
continuam sem ser indenizados até-hoje (ver Proc, FUNAI/BSB nº 1588/85 e Proc. FUNAI/bsb Nº 
2708/00, fls. 1219 e 1220); todos foram expulsos de sus ocupações pelos Ashaninka e ninguém foi 
reassentado na ocasião). Este tratamento adequado e respeitoso, requerido por aqueles não-índios, 
requerido pelos Arara para com lês, é também recomendado pelo antropólogo Terri Valle de Aquino, que 
entrevistou alguns daqueles não-índios· em 2002: ....------ 

" (. .. ) Também alegaram que, apesar de se sentirem prejudicados, alguns até revoltados, 
com o início do processo de regularização da nova terra indígena, reconhecem os 
direitos originários das famílias Arara/Apolima à terra que tradicionalmente ocupam no 
rio Amônia, mas reivindicam justiça neste processo, como a definição de novas áreas de 
moradia para suas famílias e indenizações justas de suas benfeitorias de boa-fé. 
Reafirmaram que só vão se retirar da terra Arara, depois que as 'autoridades 
competentes' se comprometerem em garantir novas áreas para suas famílias e 
indenizações fundamentadas em novos critérios dados pelos próprios moradores, 
contemplando direitos sobre d i) reabertura e manutenção de estradas de seringa, 
varadouros e piques de caça, bem como sobre os seus cultivas de terra firme, de praia e 
barranco e capoeiras em uso, além de perdas de oportunidades devido à longa esperá em 
receber as indenizações de· suas berifeitorias (. . .) " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 
1159). 
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Quanto à área da Reserva Extrativista do Alto Juruá que incide na Terra Indígena Arara do 
rio Amônia, como já vimos, os próprios índios, já manifestaram reiteradamente a intenção de continuar a 
preservá-la, tal como nesse trecho da Carta à FUNAI, PROCURADORIA DA REPÚBLICA, IBAMA, 
INCRA, POLÍCIA FEDERAL e IMAC, de 19.12.2003: 

" (...) No lado da Resex queremos que o limite norte seja a foz do Paxiúba; até chegar no 
Arara, porque queremos preservar integralmente aquela parte de nossa área. Toda a 
nossa área que ficar na margem direita do Amônea, nós reservaremos para 
preservação ... " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1024). 

Em seu "Relatório de Identificação .... ", de 26.05.2003, o antropólogo Walter Alves 
Coutinho Júnior, sugere que para que tenham as condições de manter tal ideário naquela região de sua 
área delimitada, os Arara possam se beneficiar de Plano de Utilização já aprovado pelo IBAMA para a 
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"passando a gestão da área em que houver a sobreposição entre a terra indígena ora 
delimitada e a RESEX, no que couber, a ser feita conjuntamente pelos dois órgãos 
federais envolvidos (FUNAI e IBAMA) " (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls, 458). 

O IBAMA-AC, através de seu Gerente-Executivo, Anselmo Fomeck, em 11.12.2003, se 
manifestou formalmente favoravel à realização um Plano de Manejo na parte da Reserva Extrativista do 
Alto Juruá incidente na área da Terra Indígena ora delimitada (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 992) 
e, os Arara concordam inteiramente com isto: 

"(..) O IBAMA-AC, se prontificou a realixzar um Plano de Manejo de nossa área, em 
reunião no MPF, em Rio Branco, ocorrida em 11.12.2003. Nós queremos que isto 
aconteça. Porque, conhecendo melhor nosso território, poderemos fazer um uso mais 
adequado e consistente do mesmo (...)" (Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 1026) 

Por tudo isso e, com a convicção de ter feito o melhor que me cabia, com base no Art. 
231, § 1º da Constituição Federal, com base no art. 20 da Lei 6.001/73, com base no Decreto nº 1.775/96, 
com base no Art. 2° da Portaria nº l 4/MJ/96, com base na Instrução Técnica nº 165/PRES/03 e, com base 
nas convicções formalizadas pelos próprios Arara do rio Amônia; proponho a delimitação da Terra 
Indígena Arara do . rio Amônia, para que seja definitivamente regularizada com uma superfície 
aproximada de 20.764 hectares e perímetro aproximado de 80 km. 

Por todo o exposto, solicito que este documento (e o processo que o abriga) sejam 
encaminhados ao sr. Presidente da FUNAI, a fim de que seja emitido o despacho de seu acolhimento e 
para que seja providenciada a publicação de seu Resumo, para que se cumpra o § 7° do art, 2° do 
Decreto nº 1775/96, dando-se assim, a devida continuidade no procedimento de regularização fundiária 
da Terra Indígena Arara do rio Amônia. Para que, nas palavras de Walter Alves Coutinho Junior, 

"(...) A demarcação de uma área própria para o grupo de famílias aqui considerado 
certamente teria um efeito positivo na perpetuação de um experiência social humana que, 
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de outra forma, possui grandes chances de se dissolver nos escaninhos da história (. .. )" 
(Proc. FUNAI/BSB nº 2708/00, fls. 459). 

É o Relatório, SMJ. 

Brasília, 19 de janeiro de 20r 
a,_._/o_· .• L v , ~ ~ 

Antonio Pereira Neto ·:.. 
Antropólogo - Coordenador da CDA/CGID/DÁF 

I.E. nº 165/DAF/03 
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RESUMO DOS RELATÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E DE DELIMITAÇÃO DA 
TERRA INDÍGENA ARARA DO RIO AMÔNIA 

Referência: Processo FUNAI/BSB/2708/00. Terra Indígena: Arara do Rio Amônia. Localização: Município de 
Marechal Thaumaturgo, Estado do Acre. Superfície: 20.764 ha. Perímetro: 80 km. Sociedade Indígena: Arara. 
Família lingüística: Pano. População: 278 indivíduos (12/2003). Identificação: GruJX> Técnico constituído pela 
Portarianº 1.054/PRES, de 21 de dezembro de 2001, coordenado pelo antropólogo Walter Alves Coutinho Junior. 
Delimitação: Grupo Técnico constituído pela Instrução Executiva nº 165/DAF de 04 de dezembro de 2003, 
coordenado pelo antropólogo Antonio Pereira Neto. 

I. DADOS GERAIS 
Os índios Arara de língua Pano ( também denominados Xawanáwa ou Shawandáwa) ocupam as terras 

indígenas Arara do Igarapé Humaitá e Jamináwa/Arara do Rio Bagé, localizadas nos municípios acreanos de Porto 
Walter e Marechal Thaumaturgo, respectivamente, bem como Arara do Rio Amônia, da qual tratam os relatórios 
circunstanciados de identificação e de delimitação aqui resumidos. As familias indígenas que se reconhecem 
atualmente como Arara no rio Amônia possuem na verdade uma composição étnica múltipla, destacando-se os 
grupos familiares Arara propriamente falando e os de origem Arnawáka, Koníbo, Santa Rosa, Kampa e Kaxinawá. 
V árias famílias, além disso, possuem influência marcante dos laços de parentesco estabelecidos ao longo do tempo 
com a população regional não indígena Os poucos falantes de idiomas nativos ainda existentes entre essa 
população Arará demonstram proficiência na comunicação por meio de línguas pertencentes à familia Pano. Tendo 
em vista o processo histórico de ocupação do rio Amônia pela sociedade nacional, a área cuja demarcação é 
reivindicada pelos Arara encontra-se hoje inserida nos limites, por um lado, do Projeto de Assentamento Amônia, 
sob a jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Parque Nacional da Serra 
do Divisor, sob a jurisdição do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
e, por outro lado, da Reserva Extrativista do Alto Juruá, também sob a jurisdição do IBAMA O acesso a essa 
região desde Brasília é feito por vias aéreas regulares até a cidade de Cruzeiro do Sul-AC, de onde se prossegue-até 
Marechal Thaumaturgo-AC em vôo de aproximadamente 50 minutos feito em aeronave monomotor, ou por meio 
de deslocamento fluvial, pelo rio Juruá, em motor de centro que dura cerca de três dias. O ingresso na área aqui 
tratada desde a cidade de Marechal Thaumaturgo é feito exclusivamente por via fluvial, utilizando-se em geral 
canoas equipadas com motores 'rabeta', com as quais se gasta cerca de duas horas e meia para alcançar· a 
localidade conhecida como Assembléia (aldeia Novo Destino) e outras duas horas desse ponto até o limite sul da 
mesma com o limite norte da TI Kampa do Rio Amônea. 

Pouco se sabe sobre a história indígena do alto rio Juruá nos primeiros três séculos e meio da conquista 
colonial, chegando a ser efetivamente visitada essa região por não índios apenas na segunda metade do século 
XIX. No final do século XVIII, institucionaliza-se a prática das chamadas agarrações de índios no interior do rio 
Juruá, os quais eram descidos para povoações localizadas à margem do Solimões como Fonte Boa, Nogueira, 
Caiçara e Ega (Tefé). Em 1857/58, um morador de Ega que tinha sido encarregado dos índios do rio Juruá realizou 
uma viagem até a foz do Juruá-Mirim, deparando-se com uma maloca dos índios Naua pouco acima da atual 
cidade de Cruzeiro do Sul. Por volta de 1867, os produtos naturais mais abundantes e procurados ainda eram o 
cacau, o óleo de copaíba e a salsaparrilha, havendo principiado poucos anos antes o interesse pela borracha. O 
auge do boom do extrativismo da borracha nessa parte da Amazônia ocorreu no período entre 1890 e 1912, 
adquirindo a sua maior intensidade na passagem do século, quando a região é tomada por inteiro pelos barracões e 
tombos das empresas seringalistas (brasileiras) e caucheiras (peruanas). O povoamento por não índios, do Juruá 
acreano se daria nessa época, fixando-se os seringueiros em 1891 nos rios Grajaú, Tejo e Amônia e nos igarapés 
Triunfo, Oriente, São João e Caipora, entre outros. As primeiras referências conhecidas aos Arara (Pano) foram 
feitas em 1906, quando se encontram cerca de 120 índios liderados pelo tux.aua Tescon nas imediações do igarapé 
Forquilha, afluente do alto rio Liberdade. Em 1911, os grupos indígenas dessa região foram visitados por um 
auxiliar da Inspetoria no Amazonas e Território do Acre do então recém-criado Serviço de Proteção aos Índios 
(SPI), que numa expedição pioneira ao interior dó'vale do Juruá subiria o rio Liberdade, verificando a presença de 
grupos Arara e Jamináwa, entre outros. 

A presença dos Arara no rio Amônia passa a ser registrada na segunda metade do século XX. Antes disso. 
esse rio era ocupado por índios .Amawáka, -também falantes de uma língua da família Pano, que se encontravam 
igualmente nos rios Breu, Tejo, Cruzeiro do Vale e Valparaíso, e nos igarapés São João e Caipora. Paralelamente à 
primazia dos Amawáka numa vasta extensão do alto Juruá, também se menciona no princípio do século XX a 
presença de integrantes de outros grupos indígenas nessa região, como os Kampa e Koníbo, habitantes tradicionais 
dos rios Ucayali e Urubamba (Peru), trazidos à bacia do Juruá em razão da mobilidade característica na exploração 
do caucho amazônico. Acompanhando as turmas de caucheiros peruanos, tinham esses índios como principais 
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incumbências a obtenção de provisões através da caça e da pesca e a realização das famigeradas correrias contra 
outros grupos indígenas que pudessem opor alguma dificuldade à atividade extrativista. Alcançado através de 
importantes varadouros, entre os quais se destacavam os que provinham do rio Tamaya, no Peru, o rio Amônia 
logo se tomou uma das passagens obrigatórias para os caucheiros que vinham do Ucayali · em demanda dos 
afluentes do alto Juruá. Os Kampa (cuja autodenominação, dependendo da região de origem, vem a ser Axáninka 
ou Axéninka) foram, um dos grupos mais freqüentemente utilizados por caucheiros e seringueiros para a realização 
de correrias contra outros grupos indígenas na região do rio Juruá, As informações disponíveis indicam que as 
primeiras famílias desse grupo a se estabelecerem permanentemente no rio Amônia chegaram pouco antes de 
1940, vindas dos rios Tambo, Sheshea e outros afluentes do alto Ucayali. Também se menciona nessa época a 
presença de)ndios Chama (Koníbo) e Santa Rosa (Quijo) ocupando as terras do Amônia em conjunto com os 
Amawáka. E possível que os Chama encontrados no Amônia tivessem sua origem no baixo e médio curso do rio 
Tamaya, enquanto os chamados Santa Rosa ou Santarosinos vieram provavelmente do alto rio Napo, no Equador. 
A chegada de contingentes Kampa, Koníbo e Quijo ao rio Amônia em razão das circunstâncias históricas 
produzidas pela ocupação não indígena na região amazônica implicou um processo -complexo de dizimação, 
deslocamento e incorporação de partes da população indígena até então preponderante naquele curso d'água. A 
maior parte da população Amawáka originária do Amônia que sobreviveu e resistiu na região passou a realizar no 
período que se seguiu uma série de casamentos com indivíduos desses outros grupos indígenas. 

Por esse processo histórico, a população Kampa adventícia tornou-se o grupo indígena mais expressivo a 
ocupar o rio Amônia na segunda metade do século XX. No entanto, as diferenças existentes na composição social 
da população indígena ali estabelecida não se apagaram ao longo do tempo, passando a se expressar, entre outros 
motivos, através de uma nítida distribuição espacial: enquanto os Kampa tradicionais se estabeleceram 
preferentemente ao longo do alto curso do Amônia e no rio Amoninba, na área contígua à fronteira internacional 
com o Peru, os outros 'caboclos', entre os quais se encontravam também famíliai Arara emigradas desde a região 
dos rios Tejo e Bagé, estavam mais próximos da parte baixa, entre a foz do igarapé Taboca e o chamado Remanso. 
A intensificação da exploração madeireira regional no rio Amônia durante a primeira metade da década de 1980 
provocou um afastamento cada vez maior entre os Kampa situados à montante e as demais famílias indígenas que 
ocupavam o trecho do rio à jusante do igarapé Taboca, estimulando uma forte reação contrária dos primeiros, que 
solicitaram a demarcação daquela área, ao passo que as famílias indígenas estabelecidas abaixo foram inseridas 
cada vez mais na rede de apoio necessária ao trabalho das turmas extrativistas. Em 1978, os antropólogos Anthony 
Seeger e Arno Vogel, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, encaminharam documentos à FUNAI descrevendo a 
presença de índios Santa Rosa e outros "Kampa não-tradicionais" no alto rio Amônia, em situação de extrema 
dificuldade, convivendo no mesmo espaço que os Kampa dali. Quando dos estudos de identificação e delimitação 
da TI Kampa do rio Amônea em abril em 1985, o coordenador do GT encarregado de tal procedimento registrou e 
nominou a presença de 91 indivíduos de origem Arara, Santa Rosa, Amawáka, Konibo, Chama e Kampa 
(denominados conjuntamente como "Kampa não-tradicionais"), habitando várias colocações situadas dentro 
daquela terra indígena e a mesma, ao ser definida; o foi para ser utilizada igualitariamente pelos "Kampa 
tradicionais" e por aqueles "Kampa não-tradicionais". No mesmo estudo, aquele GT também registrou a presença 
de 25 indivíduos pertencentes às etnias Arara e Santa Rosa, às margens do rio Amônia, na colocaçãoMontevidéo, 
fora do perimetro delimitado da TI Kampa do rio Amônea, demonstrando a tradicionalidade e permanência da 
ocupação deles naquela região. Em dezembro de 1985, um relatório endereçado à FUNAI, escrito por Terri Valle 
de Aquino (antropólogo), Antonio Luiz Batista de Macedo (indigenista) -e Erasmo Belucci (engenheiro 
agrimensor) reiterava a presença daqueJes "Kampa não-tradicionais" no alto nó Amônia e pedia providências à 
instituição para assisti-los, "sob pena de acirramento de conflitos entre os mesmos e os Kampa". Como a FUNAI 
não tomou nenhuma providência em defesa daqueles "Kampa não tradicionais", ocorreu que, após a demarcação 
da TI Kampa do ruo Amônea, homologada em 1992, e da extrusão dos ocupantes não índios (entre os quais foram 
incluídas algumas familias de origem Arara), os Kampa começaram a deixar a região do alto Amônia para se 
concentrar na área próxima ao Remanso, formando a aldeia Apiwtxa entre 1994 e 1996. Essa atitude tinha como 
intenção declarada contrapor-se à exploração dos recursos naturais de caça e madeira existentes na área demarcada 
que era promovida por não índios e por alguns iniegrantes das referidas famílias de outras procedências étnicas. 
Com efeito, o testemunho dos Arara revela o encadeamento de diversas ações levadas a cabo pela comunidade 
Kampa no sentido de constrangê-los a abrir mão da atividade extrativa da madeira 'eda venda de carne de caça 
como meios de subsistência, reconhecendo ao mesmo tempo uma posição política subordinada Mencionam-se, 
nesse sentido, eventuais afrontas pessoais, a matança de animais domésticos, a proibição de novos cultives e a 
queima de casas. Em decorrência dessas ações, as famílias indígenas que hoje se reconhecem como Arara do rio 
Amônia (de origem Arara, Santa Rosa, Amawaka, Konibo, Chama e Kampa) e que conviviam no mesmo espaço 
territorial com os Kampa, foram obrigadas a abandonar seus locais de ocupação na terra indígena recém 
demarcada 
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Depois de sua expulsão dos limites demarcados da TI Kampa do rio Amônea, a maioria dessas famílias 
passou a se estabelecer no trecho à jusante do limite daquela terra indígena, justamente no território já ocupado por 
aqueles outros 25 indivíduos Arara e Santa Rosa Mesmo havendo direitos originários de ocupação indígena ali 
(peJa,4presença tradicional e permanente de Arara e Santa Rosa), porém, a margem direita do Amônia fora dos 
limites da terra indígena havia sido totalmente incluída na área da Reserva Extrativista do Alto Juruá, criada em 
1990 e mantida sob a administração do IBAMA. Em função disso, grande parte das famílias indígenas expulsas da 
área Kampa instalou-se na margem oposta do médio Amônia, fato que foi seguido, na seqüência, pela criação do 
Projeto de Assentamento Amônia por parte do INCRA nas terras daquela ribeira, em 1996. Sem nenhum apoio da 
FUNAI e sem outras alternativas viáveis perceptíveis neste novo contexto sócio-geográfico, um grande número de 
famílias Arara tomou-se então, a partir de 1996 parceleíra de um projeto de reforma agrária Em novembro de 
1999, integrantes do Conselho Indigenista Missionário encareceram junto à FUNAJ o conhecimento da realidade 
vivida por essas famílias indígenas, especialmente da condição :fundiária em que viviam, provocando assim o 
início dos procedimentos cabíveis para o reconhecimento do grupo Arara no rio Amônia e do processo de 
regularização de uma área para o mesmo. 

II. HABITAÇÃO PERMANENTE 
A população Arara do Amônia alcança presentemente cerca de 278 indivíduos que habitam o território ora 

delimitado (e mais de uma centena de indivíduos espalhados por outras terras indígenas da região, pelo PA 
Amônia, na RESEX, por cidades do Acre, Amazonas e Pará, seringais da região e até no Peru) A totalidade das 
casas habitadaspelos Arara no rio Amônia está situada, no presente, em terrenos altos junto às margens desse 
curso d'água, Em geral, as casas Arara atuais são construídas sobre pilotís, sendo compostas por uma ou mais 
peças justapostas de forma mais ou menos independente, cada qual possuindo planta baixa retangular ( ou 
quadrada) e telhado de duas águas. Idealmente, a frente da casa está sempre voltada para a margem do rio e os 
fundos para o roçado ou para a floresta próxima. Para fazer os esteios e pilares são utilizadas madeiras duráveis 
como maçaranduba, quariquara, itaúba e louro. O assoalho é fabricado ordinariamente a partir do tronco de 
paxiúba ou paxiubão, e as paredes a partir do tronco de paxiubinha, cujo miolo é retirado e a parte externa batida 
até se tornar flexível e plana o suficiente para ser estendida. Quando possível, essa matéria-prima habitual para a 
construção de pisos e paredes é substituída por tábuas de madeira serrada, combinando-se às vezes os dois tipos de 
material em uma única edificação. O telhado é composto em geral por caibros de envireira que são cobertos com 
palhas de jací, ouricuri ou buriti, observando-se uma grande predominância no uso da primeira dessas palmeiras 
nas residências indígenas do médio Amônia Enquanto alguns cômodos apresentam paredes em todos os seus 
lados, observam-se outros que estão apenas parciahnente cerrados ou mesmo completamente abertos. Essas peças 
abertas ou semi-abertas encontradas nos fundos ou na lateral das casas são comumente destinadas ao fogão e à 
cozinha Anteriormente, a permanência das habitações Arara em um determinado sítio estava determinada pela 
faciJidade de acesso a roçados produtivos e pela disponibilidade de caça no entorno; o seu traslado, por fatores 
relacionados ao distanciamento em relação a outros grupos étnicos, e pela ocorrência de mortes dos membros da 
família ou da comunidade. Nos últimos decênios, a escolha, a manutenção e a mudança do local de habitação têm 
sido determinadas preponderantemente em função dos constrangimentos territoriais impostos pelo contato 
interétnico com outros grupos indígenas e com os agentes da sociedade nacional. Mesmo assim, se pode observar 
que suas atuais ocupações, mesmo considerando estarem localizadas no Projeto de Assentamento ou na Reserva 
Extrativista, observam UIDa lógica tradicionalmente indígena, caracterizada pela afinidade da origem étnica de seus 
membros. Assim, se verifica que a maioria das familias indígenas que habitam a região das colocações 
Montevidéo e Tetéu, são de origem Santa Rosa; aquelas da colocação Timoteu são fundamentalmente de origem 
Arara; aquelas .das colocações Assembléia e Palmário, são um entrelaçado de Arara, Santa Rosa, Konibo e 
Amawáka; aquelas da colocação Jacamim, são de origem Chama e aquelas da localidade Pedreira, de origem 
Kampa, entrelaçada com Chama. Os 278 indivíduos que habitam atualmente a terra aqui delimitada, distribuem-se 
por 42 unidades residenciais, sendo, 29 na margem esquerda do rio Amônia (PA Amônia) e 13 na margem direita 
(RESEX), com uma média de 6,6 habitantes em cada residência. 

A rigor, a localização e a ocupação territorial dos grupos familiares que hoje compõem a comunidade 
indígena Arara no rio Amônia foram bastante diversas até o último terço do século XX. Tendo em vista a 
multiplicidade de origens étnicas e as sucessivas mudanças na localização geográfica· desses grupos familiares, 
pode-se dizer que a sua ocupação territorial; adquiriu características homogêneas somente ao longo das últimas três 
décadas. De acordo com a memória indígena, residiam antigamente no alto Amônia, pouco abaixo do marco 
internacional Brasil/Peru, cinco famílias compostas por índios Amawáka, Koníbo e Kampa que se tomaram 
ascendentes de várias parentelas atualmente identificadas como Arara nesse rio. Uma outra parentela indígena hoje 
integrante da comunidade Arara teve origem com a união entre um homem, possivelmente 'caboclo', vindo do 
Estado da Bahia, e uma índia, provavelmente Amawáka, originária do próprio rio Amônia Outra família extensa 
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que se reconhece no presente como Arara nesse curso d'água foi formada a partir da união entre um índio Santa 
Rosa proveniente do rio Breu e uma índia Kampa. Por sua vez, a maior parte das famílias Arara, Jamináwa e 
Kaxinawá que por meio de sucessivos deslocamentos ocupou o Amônia durante a segunda metade do século XX 
tinha como ponto de origem a baciazío rio Tejo. 

Para reforçar o esforço conjunto pela regularização de seu território e para marcar a sua alteridade étnica 
em relação à população de não índios que também habitam o mesmo espaço fundiário que eles, aqueles Arara 
erigiram em meados de 2002, na colocação Assembléia, um aldeamento, denominado ''Novo Destino", construído 
em semi-circulo, onde mantinham uma escola, uma enfermaria e 14 residências. Este local, passou a se tomar uma 
referência para reuniões políticas, festejos, caiçumadas. Em novembro de 2003, transferiram este aldeamento para 
a localidade Quieto, na margem direita do rio Amônia, próximo da foz do igarapé Timoteu, para confirmarem a 
ocupação do território que reivindicam enquanto terra indígena, para controlar o ingresso de estranhos ao mesmo e 
para poderem exercer uma :fiscalização mais eficiente contra caçadores, madeireiros e traficantes de droga não 
índios que utilizam irregularmente o território que reivindicam enquanto terra indígena 

rn. ATIVIDADES PRODUTIVAS 
As atividades de subsistência desenvolvidas pelas famílias indígenas que têm se reconhecido como Arara 

no rio Amônia permanecem em linhas gerais bastante próximas às praticadas pelos demais grupos Pano que 
habitam o vale do Juruá acreano. Os principais encargos econômicos estão baseados na agricultura, na caça, na 
pesca, na coleta.na criação e no comércio, todos praticados em pequena escala. Para a maioria desses ofícios, a 
atual unidade de produção e consumo é constituída pela família nuclear, perdurando contudo a família extensa 
como rede preferencial de distribuição de bens e/ou de cooperação em determinados afazeres. Isto está 
demonstrado, no passado e atualmente, na forma de localização e uso territorial por grupos familiares de mesma 
origem étnica Como outros grupos Pano que habitam a bacia do Jurué, os Arãra costumam fazer seus roçados 
nas ladeiras altas e nos cumes das colinas existentes no seu território. A maior parte dos roçados está situada a 
pouca ou média distância da margem do rio Amônia, sendo alcançados em geral através de caminhos que partem 
do fundo das casas em direção à mata circundante. Cultivam macaxeira, banana, milho, batata-doce, inhame, 
jerimum, ananás, mamão etc. A abertura de um novo roçado inicia-se por volta de maio/junho, no início da estação 
seca, procedendo-se então a escolha do local adequado e o corte da vegetação mais baixa, dos paus, cipós e árvores 
mais finas, atividade que se denomina brocar. A broca é seguida pela derrubada das árvores mais grossas, depois 
da qual se aguarda o período necessário para a secagem da madeira e se realiza a primeira queima. Procede-se em 
seguida à coivara, que consiste na reunião do restante da vegetação que não chegou a ser consumida de forma 
satisfatória, queimando-a novamente e aumentando desse modo à quantidade de cinza que irá adubar o terreno. O 
plantio se realiza a partir de setembro/outubro, coincidindo em geral com o começo do período de chuvas. Algum 
tempo depois, realizam a primeira limpeza do mato que volta a brotar no roçado. A colheita, enfim, depende de 
cada tipo de cultivo, variando entre três meses, por exemplo, como para o milho, até um ano ou mais para algumas 
espécies de macaxeira. Após três ou quatro anos de uso continuado, o solo do roçado perde grande parte de seus 
nutrientes, pelo que se toma necessária a escolha e abertura de um novo local para o cultivo agrícola. Em geral, a 
coleta de produtos florestais é realizada sem finalidades comerciais, representando importante complemento 
alimentar e fornecendo matéria-prima para a construção de casas e outros itens da cultura material arara. Entre os 
produtos mais freqüentemente coletados estão os frutos comestíveis da floresta que produzem os chamados vinhos, 
bastante apreciados, a exemplo do açaí, da bacaba, do patauá e, em menor grau, do buriti. Outros produtos da 
floresta, usados para diversas finalidades da cultura material, incluem madeiras como o cedro, o cumarú, a envira, 
a itaúba, a jacareúba, o louro, a maçaranduba, a quariquara, etc. 

A caça é. uma atividade produtiva que continua a ser bastante valorizada, sendo realizada atualmente pelos 
Arara quase sempre com armas de fogo. O emprego do arco e da flecha para tal finalidade caiu quase 
completamente em desuso, perdurando a confecção dessas peças, no entanto, com finalidade recreativa, comercial 
(artesanato), ou simplesmente para a auto-afirmação étnica Atualmente, além de espingardas também se utiliza de 
forma esporádica o terçado como arma para a caça ou a captura de embiaras. Entre outras espécies, caçam a anta, o 
porquinho, a queixada, o veado, a paca, a cutia, <i tatu, o jabuti, diversas espécies de macaco e pássaros como o 
jacamim, mutum, nambu etc. As caçadas são realizadas preferentemente nas terras interiores dos extremos da área 
delimitada, incluindo a região entre as cabeceiras dos igarapés Timoteu e Coconaia, ea zona entre este último e as 
nascentes do igarapé Artur. Na margem direita do rio, a caça é realizada especialmente no curso superior do 
igarapé Tetéu e nas cabeceiras dos igarapés Teimoso e Taboca, sendo os dois últimos afluentes do rio Arara A 
atividade da pesca - que os Arara do Amônia e todos os habitantes do alto Juruá denominam 'mariscar' - é 
realizada preferentemente no 'verão', quando os rios e igarapés estão baixos e as águas limpas. Entre as técnicas 
de marisco mais comuns estão o uso da linha e do anzol, o espinhei (série de anzóis presos a bóias de madeiras 
leves) e, com bastante freqüência, a tarrafa Por vezes, também se emprega a malhadeira (rede ou 'manga'), o 
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mergulho com bicheiro ( espécie de anzol encastoado na ponta de um pedaço de madeira e provido de Iinha com 
bóia), o facheio com zagaia ou terçado, e o arpão. A utilização de substâncias ictiotóxicas para a pesca (como a 
uáca) parece ser, atualmente, muito restrita entre os Arara do Amônia, visto que os poucos lagos existentes e 
ínfima dimensão assumida no verão pelos igarapés que cortam a~.área limitam consideralmente as oportunidades 
para a utilização dessa técnica Pescam espécies como matrinxã, pacu, piau, piranha, surubim, traíra, jundiá, jiju, 
mandim, cará, curimatã etc. O 'marisco' é realizado principalmente ao longo do rio Amônia e nos seus afluentes, 
especialmente nos igarapés Tetéu e Coconaia, sendo o uso dos poucos lagos existentes na área delimitada 
prejudicado pelas restrições impostas por ocupantes não índios presentes em suas proximidades. 

A criação de animais para consumo próprio ou para o comércio é uma atividade produtiva desenvolvida 
em pequena escala pelos Arara do rio Amônia. Entre os animais domésticos eventualmente criados por eles estão 
galinhas, patos, cabras, ovelhas, porcos e vacas. Também se nota a criação esporádica de animais silvestres (araras, 
papagaios, macacos e outros) com fins recreativos, para o consumo ocasional ou para obtenção de itens específicos 
usados na cultura material. A criação de animais domésticos é realizada no quintal (galinhas e patos), em áreas 
próximas separadas das residências (porcos, cabras), ou áreas formadas com pastagens (gado, ovelhas). A criação 
de galináceos e suínos, que são os mais comuns, destina-se ao escambo e comércio com os regatões que percorrem 
a região ou à venda direta na cidade de Marechal Thaumaturgo, enquanto a criação de gado é desenvolvida 
somente por algumas das familias indígenas que habitam a margem esquerda do Amônia. 

IV. MEIO AMBIENTE 
A área ócupada pelos índios Arara no rio Amônia está inserida numa região de grande importância e 

diversidade biológica. Por estar localizada com incidência parcial na área sul do Parque Nacional da Serra do 
Divisor e apresentar uma incidência parcial nos limites oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá, projetando-se 
no espaço entre as duas unidades de conservação, essa área possui um significado particular do ponto de vista 
etno-ambiental. Ela compõe um mosaico territorial com outras glebas públicas reservadas pelo Governo Federal no 
alto Juruá (incluindo aí a TI Kampa do Rio Amônea, que lhe é contígua ao sul), possibilitando o alargamento da 
dimensão espacial da conservação e a multiplicidade de experiências sócio-culturais no uso sustentado da 
biodiversidade. Com efeito, o equilíbrio na utilização das riquezas naturais existentes no interior da área delimitada 
e no seu entorno imediato representa uma condição essencial para assegurar a preservação dos recursos ambientais 
necessários ao bem estar econômico e cultural das familias indígenas envolvidas. Considerando o fato da 
população Arara que ocupa presentemente a bacia do rio Amônia residir toda junto às margens deste curso d'água, 
percebe-se de imediato que a preservação desse afluente do alto Juruá é de vital importância para o bem estar 
econômico e social das famílias indígenas que ali se encontram; Ocorre, porém, que o problema ambiental mais 
grave encontrado nos limites da área delimitada durante os trabalhos de campo foi justamente a grande devastação 
da cobertura florestal na margem esquerda do Amônia, com o conseqüente desbarrancamento dessa ribeira e o 
assoreamento do leito do rio. Como pudemos apurar, com a efetiva implantação do Projeto de Assentamento 
Amônia, as familias parceleiras foram motivadas a realizarem derrubadas para a formação de pastagens com vistas 
ao recebimento do respectivo crédito de fomento para criação agropecuária. 

Existem restrições mais ou menos efetivas por parte da população não indígena ao uso dos lagos existentes 
na área delimitada pelos integrantes da comunidade Arara. De acordo com a convenção regional, geralmente o 
acesso e o usufruto destes lagos são controlados pelo respectivo "dono" do lote (no caso da margem abrangida 
pelo Projeto de Assentamento) ou morador (no caso da margem incluída na Reserva Extrativista) onde eles se 
acham localiz.ados. De todo modo, o lago denominado Redondo continua a ser intermitentemente utilizado pelas 
famílias indígenas, especialmente aquelas que habitam a colocação Assembléia, enquanto o dito do Capim, por sua 
pequena dimensão e pelo fato de estar parcialmente cerrado pela vegetação, tem manifestamente sua importância 
pesqueira diminuída no presente. Por sua vez, a exclusividade na utilização do lago situado acima do igarapé Tetéu 
é disputada acirradamente pelos não índios residentes na colocação Saboeíro, De qualquer forma, os lagos acima 
indicados constituem com certeza um recurso econômico relevante para os Arara, sendo a sua inclusão uina das 
referências para o estabelecimento do limite setentrional aqui proposto no curso do rio Amônia. Outro recurso 
ambiental crucialmente necessário ao bem estar das famílias Arara que ocupam o Amônia é a disponibilidade de 
animais de caça. Devido à persistente prática de caçadas na bacia deste rio para atender às demandas da cidade de 
Marechal Thaumaturgo e de turmas madeireiras, há uma nítida rarefação na densidade de animais de caça hoje 
encontrados na área proposta em relação aos períodos anteriores, embora esteja distante ainda, segundo nos parece, 
de um ponto que pudesse ser considerado como de escassez. De qualquer modo, é de fundamental importância a 
preservação da região de cabeceiras dos afluentes da margem esquerda do Amônia, tal como os igarapés Timoteu, 
Coconaia e Artur, bem como, na margem direita, do curso superior dos igarapés Montevideu, Tetéu e Paxiúba, e 
também das cabeceiras dos igarapés Teimoso e Taboca, afluentes do rio Arara. Essas regiões são imprescindíveis à 
reprodução dos animais caçados pelos Arara, funcionando em certa medida como zona de refúgio para os mesmos. 
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Os Arara tem freqüentemente se manifestado com relação ao uso ambiental do território ora delimitado, 
demonstrando que pretendem manter como área preservada toda a extensão de seu território localizado na 
margem direita do rio Amônia, requerendo até que ali seja estabelecido um plano de manejo; reflorestar toda a 
extensão da margem esquerda do rio Amônia onde o INCRA incentivou a derrubada .,.da floresta e o 
estabelecimento de pastagens e o impedimento de qualquer atividade madeireira dentro do mesmo. 

V. REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL 
O conjunto de famílias que podemos identificar como constituindo a atual população Arara do rio Amônia 

possui, na verdade, diversas procedências étnicas. As informações coligidas dão conta de um indiscutível substrato 
autóctone Amawáka que foi grandemente influenciado pela associação forçosa com os Kampa e os Koníbo da 
montaiia peruana, introduzidos no rio Amônia durante o auge do período da borracha. Essa população-base seria 
logo acrescida com a chegada dos Quijo (Santa Rosa) vindos do rio Breu, recebendo posteriormente um aporte 
fundamental de familias Arara, Jamináwa e Kaxinawá oriundas da bacia do rio Tejo. Além dos grupos indígenas 
acima nomeados, há também um razoável contingente de não índios vinculados no ·presente por relações de 
casamento e afinidade aos Arara do Amônia. A dinâmica e as limitações criadas por essa forma específica de 
composição social manifestam-se naturalmente em qualquer consideração sobre a realidade contemporânea dessa 
comunidade indígena. Tendo em vista a diversidade étnica de origem e a relativa freqüência de alianças 
matrimoniais entre indivíduos pertencentes a grupos indígenas distintos, bem como entre estes e não índios, o 
critério determinante para a consideração de alguém como pertencente à comunidade indígena são os laços de 
parentesco (consangüíneos e afins) invocados entre um dado indivíduo e os membros das famílias que compõem o 
núcleo dessa comunidade. Embora tenham vivido uma trajetória histórica muito particular e diferenciada em 
relação aos demais grupos locais conhecidos como Arara (ou Jamináwa-Arara) estabelecidos no alto Juruá, 
compreende-se a adoção deste etnônimo (ou Apolima-Arara) pelas famílias indígenas aqui consideradas como 
analítica e empiricamente: i) facultada pelos laços históricos e sociais que unem de forma direta uma parte dessas 
famílias aos demais Arara da bacia do Juruá; ii) estimulada pelo seu caráter pouco específico, possibilitando a 
abrangência das demais identidades indígenas envolvidas; iii) definida pelo pertencimento étnico da liderança 
reconhecida atualmente pela comunidade indígena; e iv) sustentada pelos laços de parentesco estabelecidos entre 
as famílias de filiações étnicas antes distintas e pelo projeto social comum que as congrega no presente. 

Afora as referências que se encontram em relatórios administrativos da própria FUNAI de 1978 e 1985, 
pouca ( ou quase nenhuma) atenção recebeu essa população indígena até o momento, não havendo, por exemplo, 
dados sistematizados disponíveis sobre as taxas de natalidade e mortalidade do grupo. A partir de censo realizado 
em 2001, corrigido pelas observações feitas durante os trabalhos do GT em 2002 e por novo trabalho de campo em 
2003, apurou-se a presença de 278 pessoas que se identificavam e/ou eram identificadas pelos demais como Arara 
no rio Amônia (os quais tem as seguintes origens étnicas: 97, Arara; 83 Santa Rosa, 15, Chama, 02, Konibo, 37, 
Kampa; 01, Kaxinawá, 03, Amawáka e 40, não índios), e outras 107 pessoas pertencentes ou relacionadas às 
famílias levantadas que se encontravam temporária ou definitivamente fora do Amônia. Em tese, a população 
dessa comunidade indígena pode vir a alcançar 385 pessoas, dependendo para tanto, principalmente, da efetividade 
e/ou aceitação da adscrição étnica Além daquelas áreas de evidente significado sócio-cultural para as famílias 
indígenas que reivindicam a demarcação da área, como o cemitério existente nas proximidades da colocação 
Montevidéu, poder-se-Ia afirmar como de valor intrínseco para a identidade do grupo, os locais de ocupação 
histórica dos seus antigos ascendentes ou membros já idosos. É o caso, por exemplo, da colocação Assembléia e 
sua área de influência, habitada intermitentemente desde o primeiro terço do· século XX pela mesma família 
indígena que re~upou o local após a sua retirada dos limites da TI Kampa do Rio Amônea e a colocação 
Montevidéo e sua área de influência, tradicionalmente ocupada por famílias Arara e Santa Rosa, que ainda por lá 
se mantém atualmente. 

VI.LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO 
A proposta de limites aqui formulada para a demarcação da terra indígena Arara do Rio Amônia apresenta 

incidência de três glebas sob administração de órgãos federais: a primeira, se trata de 2.186 ha, situados no limite 
sul do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), criado pelo IBAMA em 1989;.a_segunda, de 12.092 ha do 
limite oeste da Reserva Extrativista do Alto Juruá (RESEX), também criada pelo IBAMA em 1990, e a terceira do 
limite sul Projeto de Assentamento Amônia (PA), implantado pelo INCRA em 1996, abrangendo na margem 
esquerda deste rio os lotes de número OI a 56 e, nas terras interiores, os lotes de número 225 a 249 e ainda os lotes 
01 e 03 à margem direita do igarapé Timoteu. Na área aqui delimitada, 24 lotes do PA Amônia são ocupados por 
famílias Arara e 35 lotes são ocupados por não índios. Na área de Reserva Extrativista incidente na Terra Indígena 
ora delimitada, 13 lotes são ocupados por familias indígenas e 28 são ocupados por famílias de não índios. Na 
área sul do Parque Nacional da Serra do Divisor, não existem ocupação permanente, nem de índios e nem de não- 
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índios. Quando dos trabalhos de campo do GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol, em abril de 2002, foram realizados 
levantamento fundiário em apenas 09 ocupações de não índios situados dentro do perímetro delimitado da Terra 
Indígena Arara do rio Amônia (06 no PA Amônia e 03 na RESEX), porque os demais ocupantes não permitiram 
que o mesmo fosse realizado. Todas as ocupações vistoriadas ou apenas visitadas caracterizam-se por seu cunho 
essencialmente familiar, voltadas para· uma economia de subsistência típica da região amazônica A maior parte 
das residências é construída de madeira ou paxiúba, com piso dos mesmos materiais e telhado de palha ou zinco. A 
grande maioria das demais benfeitorias existentes nessas ocupações é constituída por fruteiras plantadas em 
pequena escala, cercas de arame ou pau-a-pique, e áreas restritas formadas com pastagens ( existentes apenas, 
quando encontradas, na margem esquerda do rio Amônia, na área do PA Amônia). 

- - ' 
Nº NOME DO OCUPANIB GLEBA FEDERAL FOI REALIZADO LVA? 
01 Cordélio Cordeiro de Oliveira Lote 06 do PA Amônia LVA 03, em 11.04.2002 
02 Luiz Inácio Vieira da Silva Lote 06 do PA Amônia LVA 05, em 11.04.2002 
03 Evandro Gomes da Silva Lote 07 do PA Amônia Não 
04 Raimundo Ferreira de Souza Lima Lote 09 do PA Amônia Não 
05 Lindomar da Silva Lote 13 do PA Amônia Não 
06 José Ferreira de Souza Lote 13 do PA Amônia Não 
07 Manoel Ferreira Firmino Lote 13 do P A Amônia Não 
08 Manoel Firmino Bezerra Lote 15 do P A Amônia Não 
09 Eliésio Silva Souza Lote 16 do PA Amônia Não 
10 Olien José da Silva Lote 17 do PA Amônia Não 
11 Alirio Vieira da Silva Lote 17 do PA Amônia Não 
12 Maria Aldenira da Silva Batista Lote 18 do PA Amônia Não 
13 José Carlos Nascimento Margarida Lote 18 do PA Amônia Não 
14 Davi Vieira da Silva Lote 18 do PA Amônia Não 
15 Osmar Vieira dos Santos Lote 19 do P A Amônia Não 
16 Raimundo Davi dos Santos Lote 19 do PA Amônia Não 
17 Vanderley Félix da Silva Lote 20 do PA Amônia Não 
18 Francisco Margarida Lote 20 do P A Amônia Não 
19 Marinete Dias de Souza (Branca) Lote 21 do P A Amônia Não 
20 Antonio Maurício C. De Azevedo Lote 22 do P A Amônia LVA 27. em 12.04.2002 
21 Océlio Araújo do V ale Lote 23 do P A Amônia LVA28, em 12.04.2002 
22 Manoel Jonas Gomes Firmino Lote 24 do PA Amônia LVA 24, em 12.04.2002 
23 Roberval Lote 24 do PA Amônia Não 
24 Donizete Rosas e Silva Lote 26 do PA Amônia Não 
25 Raimundo de Oliveira e Silva Lote 27 do PA Amônia Não 
26 Raimundo Rosas e Silva Lote 2° do PA Amônia Não 
27 Antonio Rivaldo Rodrizues Pereira Lote 29 do PA Amônia Não 
28 Manoel Firmino Filho da Silva (Neo) Lote 30 do PA Amônia Não 
29 Azildo Ferreira Lima Lote 30 do PA Amônia Não 
30 Francisco Pereira e Moura Lote35 doPAAmônia Não 
31 Antonio Vieira do Nascimento Lote 37 do PA Amônia Não 
32 Antonio de Souza Borges Lote 3 8 do PA Amônia Não 
33 José Pereira Lima Lote 39 do PA Amônia Não 
34 "Chico" Lote 40 do PA Amônia Não 
35 Silvestre de Oliveira Costa Lote 41 do PA Amônia Não .. 
36 "Chico" Lote 42 do PA Amônia Não 
37 "Chico" Lote 43 do PA Amônia .. Não 
38 "Chico" Lote 44 do PA Amônia Não 
39 Amilton Costa Lote 45 do PA Amônia Não 
40 Edmundo da Costa Lote 46 do PA Amônia Não 
41 Sebastião Antonio da Conceição Lote 47 do PA Amônia · Não 
42 Hugo Lote 01 do PA!fimoteu Não 
43 "Côco" Lote 03 do P A!fimoteu Não 
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44 Antonio Pedro Ferreira de Freitas Lote SN, atrás do Lote 36 LVA 16, em 11.04.2002 
45 Adélia Eugênia Moreira Montalvo Resex/Montevidéo LVA 01, em 11.04.2002 
46 Antonio da Silva Souza Resex/Saboeiro Não 
47 Antonio Geremias Maoes Oliveira Resex/Montevidéo L V A 02, em 11.04.2002 
48 Evandro F. Nascimento Margarida Resex/Montevidéo Não 
49 Leomar José Vieira da Silva Resex/Montevidéo Não 
50 Sebastião Soares Resex/Montevidéo Não 
51 Antonio da Silva Souza Resex/Montevidéo L V A 15, em 12.04.2002 
52 Valter da Silva Souza Resex/Montevidéo Não 
53 Francisco Ferreira de Souza Resex/Montevidéo Não 
54 Anazildo Ferreira Lima Resex/ Assembléia Não 
55 José Trindade dos Santos Resex/Assembléia Não 
56 Aurélio Rosas e Silva Resex/Tetén Não 
57 Antonio Lima da Silva Resex/Assembléia Não 
58 Franisco (Fran) Resex/Assembléia Não 
59 Dosa Resex/Assembléia· Não 
60 José Maria Ferreira Resex/Assembléia Não 
61 Antonio, do Mundinho Cardoso Resex/Assembléia Não 
62 V aldemar Barreto de Souza Resex/Assembléia Não 
63 José, do Mundinho Cardoso Resex/Assembléia Não 
64 Silvestre de Oliveira Costa Resex/Assembléia Não 
65 Antonio Lima da Silva Resex/Assembléia Não 
66 Geilson Margarida Moreira Resex/Quieto Não 
67 Ma. Margarida Cordeiro Moreira Resex/Quieto Não 
68 Raimundo Cardoso Resex/Assernbléia Não 
69 Nezuínho da Maritô Resex/Quieto Não 
70 Antonio Jorge F. Borges Resex/Quieto Não 
71 Zezinho, do Baixinho Resex/Quieto Não 
72 Raimundinho, do Baixinho Resex/Ouieto Não 

VII. CONCLUSÃO E DELTh1ITAÇÃO 
Os critérios utilizados para justificar a delimitação dessa Terra Indígena baseiam-se na tradicionalidade e 

perenidade da ocupação daquele território por aqueles índios, especialmente as regiões das colocações Assembléia 
e Montevidéo e suas áreas de influência, conforme o § 1 º do art. 231 da Constituição Federal e no direito que parte 
deles tem de terem um território equivalente ao que perderam em decorrência da expulsão de suas ocupações 
originais na TI Kampa do rio Amõnea, de modo absolutamente ilegal. Quando isto ocorreu; eles não tiveram 
assistência da FUNAI, não ocorreu sob a forma de "intervenção", não houve decreto de poder Executivo ou 
autorização do Congresso Nacional, como regulamentam os art. 20 da Lei 6001/73 e o § 5° do art. 1º da 
Constituição Federal. Definindo o caráter da ocupação tradicional e perene da área em causa, temos que a mesma é 
a) habitada em caráter permanente por aqueles índios pois, documentos de pesquisadores e relarórios recentes 
de técnicos da FUNAI, demonstram que a área aqui delimitada, foi, em tempos imemoriais, no passado mais 
recente e, continua no presente, sendo habitada em caráter tradicional e permanente por ascendentes e pelos atuais 
Arara do rio Amônia, conforme modos indígenas característicos. Sendo assim, o direito daqueles índios sobre à 
mesma, lhes são congênitos, originários, garantidos pelo instituto do indigenato. Mesmo que tal ocupação indígena 
tradicional estivesse permeada pela presença de não índios; seja em decorrência da situação de contato em si, seja 
pela omissão do Estado em protegê-los, seja pela instituição de unidades de conservação e assentamento sobre 
aquele território de ocupação tradicional; em nenhum momento, aqueles índios perderam o direito originário sobre 
a mesma; porque ali persistiam em reproduzir s~ formas tradicionais de convivência e sobrevivência, E, porque 
o direito que eles tem sobre tal território, pela própria condição da tradicionalidade, do indigenato, é imprescritível 
e insuperável. É a garantia de seu futuro e perpetuidade. b) A área aqui delimitada é utilizada para suas 
atividades produtivas pois, para uma população atual de 278 indivíduos indígenas e afins não-índios, que já 
sobrevivem da agricultura, de pequena pecuária, da caça, da pesca, da coleta e do extrativismo naquele território, a 
superfície por nós delimitada, configura um espaço mínimo necessário para que continuem a desenvolver tais 
atividades que lhes garante a subsistência e algum excedente, principalmente utilizando as famílias nucleares como 
base de tais atividades. Tal espaço, então, além de já ser a garantia da atual sobrevivência física daqueles 278 
indivíduos que lá estão, estende-se para o futuro, porque tem as condições estruturais necessárias à suportar um 
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incremente populacional, que advirá com sua regularização. O território que estamos delimitando, então, tem todas 
as condições de lhes propiciar a base indispensável para desenvolverem um sistema econômico que lhes garanta a 
subsistência, a possibilidade de gerarem excedente e de garantir o aumento populacional. e) A área aqui 
delimitada é imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem estar daqueles índios 
pois, embora parte da mesma esteja seriamente antropizada pelos projetos do INCRA e IBAMA incidentes sobre a 
mesma, é tida pelos A.rara, como possuidora de recursos ambientais indispensáveis à sua manutenção, à seu 
desenvolvimento e reestruturação social e cultural. Em vários documentos, eles reiteram a necessidade da 
preservação dos recursos ambientais da mesma, do combate à caça com cachorros, do combate a narcotraficantes 
que utilizam seu território como área de trânsito e de como já estão impedindo a retirada indiscriminada de 
madeira-de-lei pelos não-índios que ainda permanecem ali, assim como pretendem substituir as pastagens 
incentivadas pelo INCRA. A construção no final de 2004 de outra aldeia denominada Novo Destino, na localidade 
Quieto, próximo do limite norte da área aqui delimitada, como forma de controlar a entrada de estranhos ao norte 
do território aqui delimitado é mais uma prova dessa determinação Portanto, a regularização deste território é uma 
condição indispensável à sua proteção ambiental, o qual tem as condições de proporcionar o bem estar que aqueles 
índios almejam. d) A área aqui delimitada é necessária à reprodução fisica e cultural, daqueles Arara, segundo 
seus usos, costumes e tradições pois, por ser o local de habitação tradicional e permanente daqueles índios, onde 
grande parte deles nasceu, cresceu, formou famílias e continuam habitando; onde desenvolvem suas atividades 
econômicas; onde é a base ambiental que tem os recursos necessários à manutenção de suas condições indígenas; 
é a única possibilidade territorial que lhes resta - de um outrora imenso território, que a situação de contato e o 
abandono do Estado lhes extirpou - para poderem se reproduzir e se perpetuarem enquanto índios. Portanto, é um 
território necessário, imprescindível à sua reprodução física e cultural. Se não for assim, ou eles se espalharão por 
outras terras indígenas na região ( deixando de manter os laços e os sistemas próprios de relações que os 
configuram como diferentes, tanto dos não-índios, como dos demais povos indígenas da região); ou se espalharão 
pels unidades de conservação da região ou centros urbanos (perdendo a possibilidade de continuarem a manterem 
sua alteridade e a condição cultural indígena que lhes é específica). e) A área aqui delimitada é também 
conseqüência do direito que parte daqueles Arara tem por terem sido expulsos da TI Kampa do rio Amônea 
em 1991 pois, com a regularização da TI Kampa do rio Amônea, mais de uma centena daqueles índios (que a 
habitavam de forma originária e tradicional), foram expulsos da mesma, ao total arrepio da lei. Portanto, está claro 
que o abandono de suas ocupações ali - por força da expulsão - é justificável, de sorte que, eles jamais perderam o 
direito à posse originária e permanente daquele território, porque a situação de êxodo, quando ocorreu, não ocorreu 
de forma espontânea, por desejos ou ações conscientes deles. Ocorreu por razões alheias às suas vontades, para as 
quais eles estavam indefesos ou não tinham, por si sós, meios para enfrentá-las, sob total omissão da FUNAJ. 
Mas, se o direito garante àqueles Arara a possibilidade de retornarem às suas posses originais no Amoninba, 
Taboca e Remanso atualmente - e isto ainda é um sonho para muitos deles -, o retomo às suas antigas ocupações 
na T.I. Kampa do rio Amônea é absolutamente impraticável e desaconselhável, sobretudo pelas divergências do 
passado entre aqueles Arara e os Kampa dali e pelo próprio sistema Kampa de ocupação e uso de seu território. 
Como o Estado brasileiro não cuidou dessa situação quando foi alertado para isto em 1978 e 1985, se tentar 
impor, agora, um retomo daqueles indios Arara às suas antigas posses no alto rio Amônia, estará na verdade, 
patrocinando um conflito entre os Kampa e eles. Portanto, tal possibilidade é absolutamente inviável. Como não 
podem mais retomar às ocupações que tinham até 1991 dentro da T.I.Kampa do rio Amônea, os "Arara do rio 
Amônia", que foram obrigados à abandoná-la, então, tem direito à um território equivalente ao que tinham naquela 
outra situação. Porque, isto é uma hipótese devidamente prevista na atual legislação indigenista brasileira: § 3º e§ 
4° do art. 20 da Lei nº 6.001/73 e § 5° do art. 1 º da Constituição Federal. Então, independentemente do fato da 
atual Terra Indígena Arara do rio Amônia ser um território de ocupação tradicional (porque preenche as quatro 
condições determinadas pelo § 1º da Constituição Federal; considerando o fato dramático e historiado de tantas 
ilegalidades e arbitrariedades terem sido cometidas contra aqueles Arara com o beneplácito do Estado brasileiro; 
na atual e persistente impossibilidade deles retornarem à suas ocupações originais que também se situam no 
território Ashanika; dentro do direito, só resta ao Estado brasileiro a alternativa de lhes garantir a permanência 
onde estão atualmente. · J 

Conforme o art, 62 da Lei 6.001/73 e § 6° do art. 231 da Constituição Federal, ao reconhecermos o 
território aqui delimitado como a Terra Indígena Arara do rio Amônia, de ocupação tradicional e permanente 
daqueles índios, ao qual eles também tem direito certo por terem sido expulsos da T.I. Kampa do rio Amônea de 
forma ilegal; reconhecemos então que a instituição pelo IBAMA e INCRA de unidades de conservação e de 
assentamento sobre tal território (a área sul do Parque Nacional da Serra do Divisor, o limite oeste da Reserva 
Extrativista do Alto Juruá, e a área sul do Projeto de Assentamento Amônia); são, conseqüentemente, atos de 
direito nulos e extintos, porque, incidentes sobre ta1 território indígena originário. Tais partes de unidades de 
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conservação e assentamento devem ser, portanto, administrativamente extintas, resguardando-se, evidentemente, as 
compensações legais para os não índios que estiverem alí de boa-fé comprovada: 

Considerando o exposto, a delimitação desta Terra Indígena tem as seguintes características: Limite 
Norte/Noroeste - Abrange a região entre o Marco 46 dá fronteira Brasil-Peru, toda a extensão da margem direita 
do igarapé Timoteu, até sua foz no rio Amônia e toda a bacia do igarapé Água Preta. . A referida área é 
imprescindível à comunidade Arara por ser essencial à preservação dos recursos ambientais, particularmente a 
vegetação e as nascentes dos igarapés Água Preta e Timoteu e seus afluentes, sendo então um território 
índispensável à perpetuação das atividades de caça, pesca e coleta deles; bem como é uma região imprescindível 
ao controle territorial de toda a extensão da área indígena, pois, devido a mesma ainda não estar regularizada vem 
sendo impactada por extratores ilegais de madeira, por caçadores e pescadores irregulares e por e traficantes de 
entorpecentes vindos do Peru. Também. este território abriga uma grande parentela Arara e Santa Rosa, localizada 
ná região da foz do igarapé Timoteu. Limite Norte/Nordeste - Abrange a margem direita do rio Amônia e a 
região da margem esquerda do igarapé Paxiúba, de sua nascente até sua foz. A área que margeia o igarapé 
Paxiúba, é fundamental para os Arara como reserva ambiental, onde existem grandes estoques de caça, pesca e 
coleta, sendo utilizada parcimoniosamente pela parentela Arara e Santa Rosa que habita a foz do igarapé Timoteu 
e ainda por ser a região escolhida por eles como local de construção de novo aldeamento (na localidade Quieto), 
que terá a principal atribuição de controlar o ingresso de estranhos pela calha daquele rio e conseqüentemente na 
terra indígena aqui delimitada, para efeitos de controle ambiental daquela área Limite Sudeste - Abrange as 
cabeceiras dos igarapés Paxiúba, Teimoso e Taboca, região rica em recursos florestais ainda preservados. Esta 
região, é utilizada pelas parentelas Arara que habitam as colocações Assembléia e Palmário, para atividades de 
caça, pesca e coleta; sendo uma das regiões da área delimitada mais preservadas e intactas e assim deverá 
permanecer, conforme suas manifestações. Limite Sul/Sudeste - Abrange a margem esquerda do médio rio Arara, 
toda a extensão do igarapé Tetéu e a margem direita do igarapé Montevidéo. Nesta região se encontrava a aldeia 
formada por Arara e Santa Rosa registrada por Espírito Santo em 1985 e K.itaka Mendes em 1991, configurando a 
mesmacorno local de aldeamento tradicional e permanente, que continua, no presente, ocupada por parentelas 
Arara cf Santa Rosa, nas colocações Montevidéo e Tetéu. Ê a única região da área delimitada onde existem 
seringais nativos, ainda utilizados economicamente pelos moradores dali; é região onde os índíos que continuam a 
habitar as colocações Montevidéo e Tetéu desenvolvem suas atividades produtivas na margem direita do rio 
Amônia, bem como é uma região rica em outros recursos florestais e pesqueiros (lago do Saboeiro ), onde os índios 
desenvolvem atividades de caça, pesca e coleta. Limite Sul/Sudoeste - Abrange a margem esquerda do igarapé 
Artur. Tal região fazia parte da área de uso dos Arara e Santa Rosa localizados em 1985 e 1991, na colocação 
Montevidéo, por Marco Antonio do Espírito Santo e Margarete Kitaka Mendes, respectivamente. Atualmente essa 
região continua a ser ocupada por parentelas Arara e Santa Rosa, que desenvolvem suas atividades produtivas nas 
colocações Montevidéo e Tetéu na margem esquerda do rio Amônia e utilizam o interior da região para atividades 
de caça, pesca e coleta, especialmente em toda a bacia do igarapé Coconaia.. Esta região que teve seus recursos 
florestais depredados por anos de mal uso, deve ser objeto de ação de manejo florestal, como os í~dios reiteram em 
suas manifestações. Limite Oeste - Abrange toda a extensão do limite internacional Brasil-Peru. E uma região rica 
em recursos de caça, pesca e coleta; muito explorada por caçadores profissionais, por extratores ilegais de madeira 
e tem caminhos utilizados por traficantes peruanos. É uma regi.ão que deverá ser objeto de cuidados especiais, 
especialmente por causa dos ilícitos fronteiriços que ali ocorrem. Para as parentelas Arara, Santa Rosa, Kampa e 
Konibo das colocações Montevidéo, Tetéu, Palmário e Assembléia, que utilizam aquela região, a mesma é 
indispensável às suas atividades agrícolas, caça, pesca e extrativistas. 
A área identificada pelo GT da Portaria nº 1054/PRES/Ol e delimitada pelo GT da I.E. nº 165/DAF/03; sob o 
nome de Terra. indígena Arara do rio Amônia, perfaz uma superfície de 20.764 hectares e perímetro de 80 
quilômetros. A demarcação e regularização da mesma é o reconhecimento governamental à garantia de direitos 
consagrados daqueles índios e um expediente administrativo necessário à sobrevivência sócio-cultural daquela 
sociedade indígena, garantindo-lhe a sua continuidade como grupo étnico diferenciado. 

ANTONIO PEREJRA NETO 
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TERRA INDIGENA ARARA DO 

ALTOJVRUA 
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PORTARIA N" 1054/PRES/01 

LOCAL 
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MUNICIPIO 

MAL. THALMATURGO - AC 
., 
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APROXIMIMADA DE 25. 000 HA 
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I - INTODUÇÃO: 

r: 

O Presente relatório refere-se aos trabalhos 
realizados pelo Grupo de -. Trabalho instituído pela Portaria n.º 
1054/PRES, de 10/10/00,composto por VALTER COUTINHO 
JUNUOR, Antropólogo - Coordenador, ELIONE ANGELIM BEM JHOR, 
Engenheira Agrônoma. - Ambientalista; J AIRO BARROSO VERTELO 
Engenheiro Agrimensor , LUIZ ANTONIO DE ARAUJO,- Engenheiro 
Agrônomo: LEONARDO PÃCHECO , INCRA AC ; tendo como objetivo 
realizar estudos e levantamentos de identificação e delimitação das , 
TERRAS INDIGENAS ARARA DO ALTO JURUA, de ocupação dos , 
Indi.os ARARA, referente ao levantamento fundiário e cartográfico. 

A principio fez-se uma reunião onde ficou estabeiecida 
a atribuição de cada membro do Grupo de Trabalho dentro da 
competência a que se proponha dentro do GT. 

Para a realização dos trabalhos o GT fez o 
deslocamento a Rio Branco - AC, onde mantivemos contato com o Sr 
Antonio Pereira Neto. Administrador Executivo Regional da AER Rio 
Brenco.. posteriormente a Cruzeiro do -Sul - AC e ao município de 
Marechal THLMATURGO - AC, área de jurisdição das Terras Indígena 
de reivindicação das lideranças ARARA e do propósito do GT. 

Todas as iniciativas tomadas pelo G T foram sempre do 
conhecimento dos índios e contaram com a sua participação, os 
trabalhos ocorreram no período de 07 /04/ 2002 a 20/04/2002, 
ocasião em realizamos a diligencias nos imóveis e pesquisa de preço de 
materiais de reposição para construções rurais, visando atribuir valores 
de mercado para as benfeitorias a serem indenizadas. 
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II - DESENVOLVIMENTO 

A primeira etapa do trabalho GT foi ao município de 
Marechal Thalmaturgo - AC, que após a definição da delimitação da 
Terra Indígena Arara do Alto Jurua, foi então que demos inicio as 
devidas para o levantamento fundiário de campo e onde percorrendo a 
área, e que encontramos ocupantes em suas propriedades. 

A área de reivindicação pela Comunidade Arara, se 
trata de uma área cortada pelo rio Amônia, que em sua margem 
esquerda fica o Projeto de Assentamento do Incra P.A~ Amônia, e 
margem direita a Reserva Extrativista do Alto Jurua. 

Em conjunto com membros da Comunidade demos inicio 
propriamente aos trabalhos de campo, visitando os lotes na área do 
Projeto de Assentamento e as ocupações na Reserva extrativista, o que 
podemos consta que estava se havendo resistência por parte dos 
moradores em nos autorizarmos a fazer o levantamento fundiário, e até 
se negando a dizer o próprio nome, alegando razoes que desconhecemos, 
bem como não acreditava na possibi !idade de criação de uma reserva 
naquele local, pois tanto eles como os Arara (caboclo), já tinha sido 
expulso da Reserva dos Achanincas. 

Diante da dificuldade de obtermos informações dos 
moradores locais, nos restou somente pegar o nome, as vezes dadas 
pelo morador ou pelos índios que estava nos acompanhando e o ponto de 
localização, feito com GPS Garmim 45. 

III - DOS PROCEDIMENTOS 

Já na AER, mesmo tendo um membro do GT um técnico 
do INCRA, o mesmo providenciou informações coletadas junto 

ao referido Instituto, para que nos fornecesse o Projeto de 
Assentamento, a Planta Cadastral de Títulos no P.A. Amônia, área esta 
historicamente pertencente ao Povo Arara, nome dos parceleiro, 
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beneficiados com lotes bem como, os financiamentos e outros 
investimentos efetuados na área. 

Quanto ao levantamento fundiário não oficializando ao 
Cartório de Registros de Imóveis, pois a área de reivindicação i nside em 
Projeto de Assentamento do INCRA e Reserva Extrativista, que são 
áreas da União, haja vista que nenhum parcele iro possuem titulo 
definitivo expedido pelo Incra, e que os ocupantes da Reserva 
Extrativista, possuem uma licença para ocupação de acordo com as 
normas estabelecidas pela Associação da categoria. 

IV - CONCLUSAO 

Foram visitados todos os lotes dentro da área de 
pretensão para a criação da Terra Indígena, num total de 53 (cinqüenta e 
três) lotes. sendo que dentro do Projeto de Assentamento Amônia foram 
34 (trinta e quatro) e que 06 (seis) lotes foram preenchidos os Laudos 
de Vistorias; e na Reserva Extrativista do Alto Juruá e 19 (dezenove) 
ocupação e que foram preenchidos 03 (três) Laudos de Vistorias. 

Tanto as ocupações da Reserva Extrativista e do P. A, 
Amônia, são passiveis de indenizações, os lotes do Assentamento foram 
divididos e demarcados de acordo com a ocupação já existente pelos 
moradores para suas regularizações, e que e-médio dos lotes são de 35 ha, 

r- e que de acordo com a relação apresentada pelo INCRA - AC, que segue 
r- em anexo, algumas propriedades já mudaram de donos, o que não foi 
" possível uma conclusão precisa, haja vista a recusa por parte dos mesmos 
- em nos dar as informações necessárias, quanto aos ocupantes da Reserva 
r- sua área de exploração não é delimitada, pois a utilização da mesma é 
r- condomi nial. 
r: 

r: 
r 

O que podemos constatar que dentro do Projeto de 
Assentamento, foram liberados recursos do Fomento Agrícola, 
Prornorcr e Pronaf, conforme informações dadas por parceleitros, e que 
também tem índios assentados que foram beneficiados pelos recursos 
ora citados. r 

Utilizamos para realização destes trabalhos, 
metodologia empregada em vistorias rurais, em consonância com 
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legislação pertinente à espécie de acordo com a Instrução Executiva da 
FUNAI de 02 de junho de 2000, isto é, o valor de reposição dos 
materiais mais mão de obra, devidamente depreciados de acordo com 
seus estados de conservação. Os valores dos materiais de reposição 
foram obtidos através da media aritmética da pesquisa de preços 
realizada nas praças das cidades de Mal Thalmaturgo e Cruzeiro do Sul 
AC, por serem estes municípios a região de influência do imóvel 
avaliando e utilizada a media aritmética dos valores obtidos. 

Por se . tratar de uma região de poucos dados para 
composição de custo, utilizamos ainda os dados fornecidos por técnicos 
da DAF, em trabalho na região feito por outro G.T. na composição de 
custos -de formação -de frutíferas 

Estes Laudos Avaliatório foram elaborados obedecendo 
as Normas que regem a Engenharia de Avaliação, bem como a legislação 
que norteia a matéria, realizando pesquisa de preços de materiais de 
reposição nas cidades da região de influência do imóvel, calculando-se o 
valor desses materiais de reposição e mão de obra e depreciando de 
acordo com seus estados de conservação e f itossanitário, e a 
composição de tabelas, Após estes procedimentos chegamos aos valores 
de: 
L.V nº 01 de ADELIA EUGENIO MOREIRA total de R$ 5.791,03 
(Cinco mil setecentos e noventa e um real e três centavos) 
L.V nº 02 de ANTONIO GEREMIAS MAPES DE OLIVEIRA, total de 
R$ 1.490,28 (Um mil quatrocentos e noventa reais e vinte e oito 
centavos). 
L.V nº 03 de CORDELIO CORDEIRO DE OLIVEIRA, total de R$ 
7.873,53 (Sete Mil, oitocentos e setenta e três reais e cinqüenta e 
três centavos). 
L.V nº 05 de LUIZ INACIO VIEIRA DA SILVA, total de R$ 2.046,24 
(Dois mil e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos). 
L.V nº 15 de ANTONIO DA SILVA SOUZA, tota\ de R$ 3.818,19 
(Três mil, oitocentos e dezoito reai.s e dezenove centavos). 
L.V nº 16 de ANTONIO PEDRO FERREIRA DE FREITA total de R$ 
7.917,27 (Sete mil novecentos e dezessete reais e vinte e sete, 
centavos). ,1 /~ 7 
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L.V nº 24 de MANOEL JONAS GOMES FIRMINO total de R$ 
9.554106 (Nove mil, quinhentos e cinqüenta e quatro reais e seis 
centavos). 
L.V nº 27 de ANTONIO MAURICIO CANDIDO DE AZEVEDO total 
de R$ 6.841.58 {Seis mil, oitocentos e quarenta e um real e cinqüenta 
e oito centavos). 
L.V nº 28 de OCELIO ARAUJO VALE total de R$ 22.682167 {Vinte e 
dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos). 

Os valores totais dos imóveis vistoriados foram de R$ 
68.014,85 (Sessenta e oito mil e quatorze reais e oitenta e cinco 
centavos) e que todos os ocupantes são passeveis de indenização e que 
to-dos os imóveis por nos visitados estão no mesmo padrão dos que 
foram elaborados Laudos, com raras exceções, e que se fazendo uma 
média aritmética simples dos imóveis vistoriada, e equiparando aos 
demais, faz-se um total de R$ 400.531,89 _(Quatrocentos mil e 
quinhentos e trinta e um real e oitenta e nove centavos). 

Sendo esta a nossa convicção dos valores agregados 
das benfeitorias, úteis e necessárias, não reprodutivas e reprodutivas, 
de constante nos laudos por nos elaborados, mas que por ocasião da 
efetivação da Terra Indígena, faz se necessário efetuar uma nova 
conferencia das informações contida nos Laudos, bem como uma 
correção nos valores, haja vista que não pedimos aos ocupantes que 
paralisassem suas atividades; por se- tratar de uma região de difícil 
acesso, o que na verdade onera em muito a recomposição dos bens, e 
que para tal é justo que se faça o reassentamento em local e se de o 
suporte para a mudança; damos por encerrados os trabalhos, 
submetendo o presente Laudo à apreciação dos escalões superiores 
para as demais providências subseqüentes. 

JULH0/2002 
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QUADRO DEMONSTRATIVO DE OCUPANTES NÃO-INDIOS 

ERRA INOIC3ENl 1 MUNICIPIO 1 ! 1 N.0 00 PROCESSO 1 1 
1 N' DE N•OO NOME Lnr..01 Jn•ne NOME SITUACÀO RESIDE TEMPO DE ÁREA N'DE N' DE INDEM VAlOR COORDENAS ORDEM LVA DO OCUPANTE DOIMÔVEL DAOCUPACAO NOIMOVEL OCUPACAO DO IMÓVEL PESSOAS FAMILA ZAÇ}.O RS GEOORAFICAS 1 . 1 AOELIA EUOENIO MOREIRA RES. EXTRATIVISTA NAOINFO OCUPACÀO SUM NÁOINFO M!QIDENT. NAO INFO t SIM 5 791 03 S 09" 08 42 2· ' W 72' 5322 7' 2 - 2 ANTONIO GEREMIAS M. DE OLIVEIRA RES. EXTRATIVISTA NÃOINFO OCUPAÇÃO SIIM NAOINFO NAOIOENT NAO INFO 1 SIM 1.490 28 S 09" 08 09 4• W 72'53530' 3 .3 CORDEUO CORDEIRA DE OLIVEIRA P.A.AMONIA NAOINFO ASSENTADO SIIM t SIM 7 873 63 S 09' 08060" W 72°5341 7" ,4 EVA.NDRO F. N. MARGARIDSA RES. EXTRATIVISTA NAOINFO OCUPACAO SIIM NÁOINFO NAOIOENT. NAO INFO SIM S 09• 07 581" W 72' 5334 4• 5 5 LUIZ INACIOVIEIRA DA SILVA P.A. AMONIA NAOINFO ASSENTADO SUM 1 SIM 2.046 24 S 09" 08 08.0" W 72' 5347 7" 8 MANOEL MAPIS OE OLIVEIRA RES. EXTRATIVISTA NÃOINFO OCUPACAO SIM NÁOINFO NÁOIOENT. NÃO INFO SIM S 09' 07533" w 12• 53 29,2· 

7 JOSELEOMAR RES. EXTRATMSTA NAOINFO OCUPACAO SHM NAOINFO NÁOIDENT NÃO INFO SIM S 09" 07 55.3" W 72' 53 28.2" 8 SêBASTIAO SOARES RES. EXTRATMSTA NÃOINFO OCUPACAO SIM NÁOINFO NÃOIDENT. NÃOlNFO SIM S 09'07 408" W 72°53:?96" 9 RAIMUNDO F OE S. LIMA PA.AMONIA NAOINFO ASSENTADO SIM SIM s 09'07 29 r W 72'53 37 3" 10 JOSE F. OI: SOUZA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SYM SIM S 09'06 54 O' w 12•53 49 s· 11 MANOEL FERREIRA FERMINO P.A.AMONIA NAOINFO ASSENTADO LOT 15 SUM 4586 SIM S09'0623r W 72°53 54 3" 12 ELIZER SILVA SOUZA RES. EXTRATMSTA N OINFO OCUPACAO SaM NÁOINFO NÃOIOENT NÃO INFO SIM S 09'06 22 2· w 72'53 43 s· 13 VALTINHO OA SILVA SOUZA RES. EXTRATIVISTA N OINFO OCUPACAO SHM NÃO INFO NÁOIOENT. NÃO INFO SIM S 09• 06 24 7" W 72'53 481' 14 FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA RES EXTRATMSTA N/IOINFO OCUPACÁO SftM NÃOINFO NÀQIDENT NÃO INFO SIM S09'06281" W 72'53 361' 15 1 15 ANTONIO DA SILVA SOUZA P.A.AMONIA NÃOlNFO ASSENTADO S~M 1 SIM 3.81819 s 09" 06 54 o· W 72' 53 49,6" 16 16 ANTONIO I> F. DE FREITA P.A .AMONIA N OINFO ASSENTADO SUM 1 SIM 7 917 27 S 09' 0255 8" W 72' 53 19 B" 17 OUER JOSE DA SILVA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 17 SHM 73 31 SIM $09'06096" W 72' 53 58 7" 16 A.LIRIO VEIAA DA SILVA P.A .AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09" 05 54 9" W 72' 5340 O" 19 JOSE C. N. MARGARIDA P.A AMONIA N OINFO ASSENTADO SHM SIM s 09' 0544 6" W72'54013' 20 DAVI VIERIA DA SILVA P.A.AMONIA ~ OINFO ASSENTADO SIIM SIM S09' 0544 S" W 72' 54 O l.3" 21 OSMAR VIERA 00 SANTOS P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM s os- 0625 s· W 72'5330 9" 22 FRANCISCO MARGARIDA P.A AMONIA N OINFO ASSENTADO SlfM SIM s 09' 0534 6" W72'54013" 23 MAR1NETE ( BRANCA! P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09' 05 116 3" W 72'54 038' 24 '24 MANOEL JONAS G fERMINIO PA.AMONIA NÃOINFO ASSENTADO LOT 24 SIIM 40 25 1 SIM 9.56406 S 09'04 53 4• W 72'53 400" 25 ROBERVAL P.A AMONJA N. OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09'04 43 3• W 72•53 351· 26 VANDERLEI F. 00 NASCIMENTO P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09'05 34 8" W 72' 54 01 .3· 27 27 ANTONIO M. C. DE AZEVEDO P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 22 snM 37 25 1 SIM 6 841 58 S 09'0514 7" · W 72'54 48 2· 28 '26 OCELIO ARAUJO 00 VALE P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 23 SIIM 42 78 1 SIM 22.682.67 S 09'0502 7' W72'5341 7" 29 OONIZETE ROSA DA SILVA P.A AMONIA N OINFO ASSENTAOO LOT 26 SlfM 4761 SIM S 09' 04 20 4'' W 72•53 31 O' 30 AURELIO ROSA DA SILVA RES. EXTRATIVISTA N OINFO OCUPACAO SUM NÁOINFO NÃOJOENT. INAO INfO SIM S 00'0411.3" W 72'5319 3" 31 RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 27 SIIM 51 34 SIM S 09' 0402 1" W 72' 53 208" 32 RAIMUNDO ROSA SILVA P.A.AMONIA N OJNFO ASSENTADO LOT 28 Sl!M 3057 SIM S 09" 03 59 8/' W72'53181" 33 ANTONIO RIVALDO P.A.AMONIA 1 OINFO ASSENTAD0L0í29 SIIM 3189 SIM S 09•03503• W 72'5311,6" 34 ANAZU.00 RES. EXTRATIVISTA 1 OINFO OCUPACAO SIIM NÁOINFO NAOIDENT. NAO INFO S!M S 09' 03 50,3" W72°5311õ 35 r,w-:oeL / NEOl PA.AMONIA 1 OINFO ASSENTADO LOT 30 SI/M 48 79 SIM S 09" 03 44 8" W72'53138" 36 GILDO P.A.AMONIA 1 OINFO ASSENTADO SIIM SIM s 09' 03 44 s· W72º53138" 37 JOSE TRINOAOE 00 SANTOS RES. EXTRATIVISTA N OINFO OCUPACAO SIIM NÁOINr-O NÃOIDENT NAO lNFO SIM S 09'03 491" W72' 52 400" 38 ANTONlO NETO P.A.AMONIA NÁOINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09' 03 45 2· W72'52 382" 39 RAIMUNDO CARDOSO RES EXTRATJV!Sl'A NAOINFO OCUPACAO SI/M NAOINFO NAOJOENT NAO INFO SIM SD9'03415" W 72°5335 5• 40 ANTONIO UMA DA SILVA RES. EXTRATIVJSl'A NAOJNFO OCUPAl'~AO SIIM NÁOINFO NÁOIDENT. NÃO INFO SIM S 09' 03 33 2· w 12•53 37 r 41 FRANCISCO F. MOURA P.A. AMONIA NÃOINFO ASSENTADO SIIM 1 SIM S 09" 03 17 6" W 72'52 49 9" 42 VALDEMAR BARRETO RES. EXTRATIVISTA N OINFO OCUPAr.Ao SHM NÁOINFO NAOIDENT. NAO'INFO SIM SOS' 0315 5' w 12• s2 .is.2· 43 ANTONIO V. DO NASCIMENTO P.A. AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 37 SIIM 3112 SIM SD9'02557' W 72• 52 34 ,9" 4,4 ANTONIO DA DORA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09' 02 52 6" w 12•52 za s·- 45 JOSEUMA P.A .AMONIA N OINFO ASSENTAOOLOT. 39 SIIM 38 SJM S lJ90 02 48 6" W 72'522:J 6" ,48 FRANCISCO r FRAN\ RES. EXTRATIVlSl'A N OINFO OCUPACAO S/IM NAOINFO NÃOIDENT. ;NAQ INFO SIM S 09'02 46.4" W 72'53198" 47 JUSA DO MUNDINHO CARDOSO RES. EXTRAilVISTA N OINFO OCUPACAO SlfM NÁOINFO "•OIDENT. NAO INFO SIM S09"02464" W 72' 5319,6" 48 JAO ANDRADE ALBUQUERQUE P.A .AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM S 09'02 320' W72'52140" 49 SILVESTRE OLIVEIRA COSAR RES. EXTRATIVlSTA N OINFO OCUPACAO SIIM NÁOINFO NAOIDENT NAO INFO SIM s 09'02 292" W 72• 52 065" 50 SILVESTRE OLIVEIRA COSTA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO LOT 41 SIIM 35 01 SIM S 09" 02 29 2· w 12•52os s· 51 MANOEL CARECA P.A.AMONIA N OINFO ASSENTADO SIIM SIM 609"02009" IW 72' 51 56 4' 52 OOSA RES EXTRATIVISTA NÃOINFO OCUPACAO SIIM NAOINFO NAOIOENT. NAO INFO SIM so9•01 51r IW 72' 51 3$.8" 53 M11LTOCOSTA P.A. AMONIA NAOINFO ASSENTADO LOT 45 SIIM 1847 SIM $09'01440" w12•51140a· 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 

Coordenação Geral de Assuntos Fundiários - CGAF 
SRTVS Bloco "A" - Edifício LEX- 3° Andar- Sala 315 

70340~904 - Brasília - DF - Tel/Fax 61 322 5204 

Memorando nº _v.'f.JOJj2007/CGAF 
Brasília, 04de outubro de 2007 

À Coordenação Geral de Identificação e Delimitação - CGID 
At, Antropóloga Leila Silvia Burger Sotto-Maior 

Assunto: Levantamento fundiário Terra Indígena Arara do Alto Juruá (Arara do Rio Amônia) 
Ref.: Processo 08620.0_0708/2000 

Atendendo a solicitação dessa CGID, conforme Despacho s/nº às fls. 1462 
do Processo em referência, que trata da análise da situação do levantamento fundiário das 
ocupações de não-índios na Terra Indígena Arara do Alto Juruá , localizada no município de 
Marechal Taumaturgo/AC, informamos que verificando os autos -do referido processo 
constatamos que o trabalho fundiário ocorreu em dois momentos, conforme segue: 

a) inicialmente pelo Grupo Técnico designado pela Portaria nº 1054/ 
PRES/2001, cujo GT informa no relatório fundiário que visitaram 53 ocupações situadas na 
área em estudo da terra indígena; sendo preenchidos 9 Laudos de Vistoria; 

b) no segundo trabalho constituído pela IE nº 165/DAF/2003, foram 
relacionados 72 ocupações de· não-índios incidentes na atual área delimitada da terra 
indígena . 

De certa forma verifica-se que o trabalho fundiário está descrito com muita 
propriedade no relatório de delimitação da Terra Indígena Arara do .Alto Juruá, elaborado 
pelo antropólogo Antonio Pereira Neto (fls. 1416), porém, indica a necessidade de fazer o 
levantamento fundiário, considerando o cumprimento do parágrafo 6° do art. 231 da CF e 
art. 4° do decreto 1775/96, que trata das indenizações por benfeitorias instaladas de boa-fé e 
o reassentamento dos não-índios, sendo que tal procedimento pode ser realizado, após a 
edição da portaria declaratória da posse tradicional indígena. 

As ocupações dos não-índios estão d~~damente localizadas no interior da 
terra indígena delimitada, estando definidas em 42 lotes do 1PA Amônia, 2 no P A Timoteu e 
28 situadas na Reserva Extrativista Alto Juruá, cuja iafü,rià teve a identificação do 
ocupante, sendo portanto, que o trabalho atenderia a sexta parte (levantamento fundiário) da 
Portaria nº 14/MJ/1996, referente a elaboração do relatório circunstanciado de identificação 
e delimitação de terras indí~enaY) Ro 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - MJ 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
Diretoria de Assuntos Fundiaríos - DAF 

Coordenação-Geral de Assuntos Fundiários - CG AF 
SRTVS Bloco "A" -Edificio LEX-3º Andar-Sala 315 

70340-904 - Brasília - DF - Tel/Fax 61 322 5204 /.,... I , 
Continuação do Memo nº ...,__,.112007/CGAF 

Contudo, o último trabalho realizado na área foi no final do ano de 2003, 
isto é, há aproximadamente 4 anos. Considerando que da primeira vistoria em 200 l até o 
estudo de 2003, se constatou que ocorreram alterações do titular de algumas ocupações, 
sugerimos que a CGID/DAF, antes de realizara publicação do relatório de identificação e 
delimitação da terra indígena, encaminhe um servidor da DAF até a área, para promover 
reunião com a comunidade indígena e com os ocupantes não-índios, a fim de esclarece os 
procedimentos de demarcação da terra indígena, - podendo nesse momento, realizar a 
atualização das_ informações sobre os dados dos ocupantes e das ocupações dos não-índios, 
de forma a ter o diagnóstico atual da situação fundiária. 

Atenciosamente, 

JOSÉ .,t.14~R 
Coordenado~~suntos Fundiários 

2 


