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RELATÓRIO DE VIAGEM
(Manaus e TI Waímiri-Atroari, de 12 a 18/08, Márcio Santilli)
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Este relatório é parte dos trabalhos de consulta às comunidades indígenas que vivem na área proposta para
a implantação do Corredor Ecológico Central da Amazônia, no contexto do Projeto Corredores
Ecológicos, componente do Plano Piloto de Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, e deve ser
considerado como integrante do conjunto de relatórios elaborados por mim e por Déborah Lima e Jorge
Pozzobon, que compomos a equipe de consultores contratada pelo Banco Mundial para o fim desta
consulta.
Ele contem a narrativa da reunião havida na Terra Indígena Waimiri-Atroari (AM/RR) com as lideranças
indígenas locais e outras convidadas, provenientes das terras indígenas Wai-Wai (RR), TrombetasMapuera (AM/RR/PA) e Nhamundá-Mapuera (PA), que conformam a parte norte-leste do Corredor
Central da Amazônia. São terras destinadas à posse permanente dos povos Waimiri, Atroari, Wai-Wai e
Hixkaryana, além de outros grupos isolados, com extensão total de 6,5 milhões de hectares. Contem,
ainda, o registro dos contatos efetuados com instituições públicas e privadas sediadas em Manaus, as mais
relevantes do ponto de vista da interface entre o projeto e os povos indígenas da região.
A análise do processo de consulta como um todo, bem como o resgate das sugestões recolhidas para o
projeto, serão objeto do relatório final.

l.AREUNIÃO
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O consultor viu-se entre duas alternativas para proceder à consulta entre os povos indígenas desta parte
do corredor: visitar área por área, ou reunir as lideranças em uma. das áreas. Optou pela segunda
alternativa, apesar dos custos adicionais referentes ao deslocamento de índios por via aérea, considerando
a importância de promover uma discussão integrada entre as lideranças das várias áreas, tendo em vista o
caráter estratégico, geograficamente abrangente e de articulação dos atores sociais, a que o PCE se
pretende.
O consultor solicitou às lideranças Waímiri e Atroari, através do PWA, Programa Waimiri-Atroari, que se
dispuzéssem a receber em sua terra as demais lideranças vizinhas. Elas aceitaram a solicitação,
condicionada à sua agenda própria, pois se encontravam em festas até o final de julho. e fizeram questão
de visitar previamente cada uma das aldeias das terras indígenas vizinhas para convidar formalmente as
respectivas lideranças. A reunião ocorreu no Núcleo de Apoio Waimiri-Atroari (NAWA), situado à
margem da rodovia BR-174, na altura da fronteira entre os estados do Amazonas e Roraima, entre 14 e 16
de agosto.
O Banco Mundial custeou as despesas das passagens aéreas e diárias do consultor e do coordenador do
PPTAL, além das correspondentes ao transporte aéreo para a visita-convite dos Waimiri-Atroari aos WaiWai e para a ida e volta das lideranças Wai-Wai e Hixkaryana das aldeias que não têm comunicação
terrestre com a TI Waimiri-Atroari. O PWA custeou as despesas de transporte terrestre do consultor de
Manaus à área e dos índios que vieram por estrada, as de hospedagem e alimentação na área para todos os
participantes, além da mobilização interna dos Waimiri-Atroari e dos técnicos do próprio PWA.

Participaram da reunião 56 representantes indígenas, das 14 aldeias da Terra Indígena Waimiri•Atroari e
de outras cinco aldeias (quatro Waí-Waí, uma Hixkaryana) em que se concentram os índios das outras três
terras vizinhas. Participaram, ainda. o superintendente do IBAMA em Manaus, Hamilton Casara, o
administrador regional da FUNAI em Manaus, Benedito Rangel, o coordenador do PPTAL na FUNAI,
Artur Nobre Mendes, o representante. do IBAMA em Balbina (responsável pela Rebio do Uatumã),
Francisco Araújo de Almeida, a jornalista da FUNAI Eleonora de Paula (que, posteriormente, relatou a
reunião à imprensa, conforme matérias em. anexo), e vários representantes do PWA, incluídos os seus
principais responsáveis, José Porfirio Carvalho e Marcilio de Sousa Cavalcante. Verificar a lista de
presença, em anexo.
Os Waimiri-Atroari têm relações remotas de parentesco com os Wai-Wai e falam línguas parecidas, do
tronco Caribe, mas a comunicação interlinguística é precária. Os dois grupos reconhecem estes laços, mas
os encontros entre eles são pouco frequentes pois, embora vizinhos, suas aldeias estão situadas a grandes
distâncias, sem que haja vias de comunicação entre elas, exceto por avião. Pode-se chegar por carro a duas
das aldeias Wai-Wai de Roraima, mas o acesso às demais, especialmente às da Terra Indígena
Nbamundá-Mapuera, é extremamente dificil. Quando ocorrem, as visitas entre eles são de pessoas a
pessoas ou de grupos a grupos específicos. Foi a primeira vez que representantes de todos estes grupos
estiveram reunidos juntos. Observa-se, no entanto (e não apenas na reunião), grande interesse e
preocupação de uns em relação aos outros, muito maior que o sentido em relação a outros índios em geral,
o que reafirma o reconhecimento de parentesco.
Os Wai-Wai e os Hiscaryanas chegaram no dia 14 à terra Waimiri-Atroari e ficaram hospedados em uma
das aldeias, situada nas proximidades do NAWA. Nas conversas entre eles foram utilizadas as línguas
próprias, recorrendo-se complementarmente ao português. Os tuxáuas Waí-Wai e Hiscaryana trouxeram
os seus próprios tradutores. Os índios nos solicitaram que só comparecêssemos no dia 15, deixando a
véspera livre para conversas entre eles. Chegamos ao NAWA no dia 14 à noite, para reunirmo-nos
durante o dia 15, e retornamos à noite para Manaus. Os índios retomaram às suas aldeias no decorrer do
dia 16, o que significa que tiveram a oportunidade de conversar entre si após a reunião conosco.
A reunião foi conduzida em português, mas teve tradução simultânea para as três línguas indígenas ali
faladas (Waimiri-Atroari, Wai-Wai e Hiscaryana). O consultor possibilitou todas as interrupções desejadas
pelos índios para comentários entre eles nas línguas, o que impôs um ritmo lento à reunião, mas resultou
em amplo entendimento e sintonia quanto ao tema tratado. Houve surpreendente interesse no assunto, em
conversa corrida de mais de quatro horas, interrompida só às 14 horas para almoço, e retomada por mais
duas horas no final da tarde.
O consultor apresentou o conceito de corredores ecológicos e a idéia geral do projeto, recorrendo a uma
linguagem simples e a situações familiares aos índios, procurando estabelecer relações de semelhança
entre unidades de conservação (áreas. destinadas à proteção da naturez.a) e terras indígenas no que se
refere à sua proteção frente a terceiros. Recorreu ao mapa de apoio para indicar aos índios a extensão do
Corredor Central da Amazônia, a localização das suas respectivas terras dentro dele, e de outras áreas
destinadas a usos e fins diversos, cidades inclusive, também nele situadas. Cópias do texto de apoio foram
distribuídas para.os que lêem em português.
Não se recorreu nesta reunião, como ocorreu nas demais, à dinâmica de grupos. Dada a condição
minoritária dos visitantes. lhes foi garantida a. palavra. em condições privilegiadas, reservando-se os
Waimiri-Atroari a intervenções promovidas apenas por cinco ou seis dos seus lideres. De modo que todos
os povos se expressaram longamente. Houve apoio unânime à idéia de. se proteger a natureza. em escala
mais ampla que a das áreas protegidas, parques ou terras indígenas. Houve entendimento de que tal
proteção (e conhecimento) interessa a todos eles, havendo disposição, em princípio, em participar do
projeto.

No entanto. houve também questionamentos interessantes, Por exemplo, se os brancos que estão
detonando outras áreas dentro do corredor se disporão a não mais detoná-las. Ficou entendido que cada
qual permanecerá na sua. terra (sejam índios, fazendeiros, mineradores, ou habitantes de cidades). que o
corredor não é uma restrição legal, mas um pacto de convivência, uma idéia a ser construida. Que o
Estado deverá intervir de forma mais sistemática na coerção de processos devastatórios. no interior do
corredor. Mas que cada qual orientará os seus projetos de futuro mais de acordo com a conservação da
natureza, que é de todos. Nesse sentido,. houve certa perplexidade em relação ao horizonte do projeto (de
cinco anos), já que o corredor ecológico só poderá se consolidar efetivamente a mais longo prazo.
Ficou. bastante claro, também, o caráter. da consulta, que se estava realizando em, fase ainda inicial do
projeto, cuja execução - ainda a nível de formulação de projetos - só terá início no decorrer do primeiro
semestre de 1999. O consultor informou. aos índios sobre o PD1 (Projetos Demonstrativos Indígenas), que
também deverá iniciar atividades em 99, caracterizando as diferenças entre projetos indígenas cabíveis no
caso de cada componente, enfatizando que. o PCE estará mais. voltado para a identificação das demandas
comuns às várias terras e comunidades indígenas duma mesma região, enquanto o PDI atenderá
demandas comunitárias.
Foi absolutamente importante a presença do coordenador do PPTAL na reunião, já que as terras indígenas
Wai-Wai e Trombetas-Mapuera ainda não foram identificadas e demarcadas, sendo que esta última, com
limites provisórios apenas ínterditados, é que garante a contiguidade ou conectividade territorial entre as
demais. Além disso. os índios da TI Nhamundá-Mapuera, demarcada e homologada à mesma época que a
TI Waimiri-Atroari, apresentaram reivindicação de incorporação ao seu território de um castanhal extenso
e importante para a sua economia, s.ituado no interflúvio Mapuera- Trombetas, e que ficou fora dos limites
demarcados. Os Wai-Wai solicitaram - e este consultor recomenda - ao PPTAL, que procure priorizar e
antecipar as providências relativas às demarcações, cons.ideradas essenciais também para a execução de
iniciativas no âmbito do PCE.
Os índios atribuíram grande importância à presença do superintendente do IBAMA, sendo para.muitos a
primeira oportunidade de contato direto com um dirigente do órgão. Sua presença poss.ibilitou uma
abordagem direta da interface indígena pela.ínstímíção responsável pela coordenação geral do PCK Além
disso, o superintendente se dispôs a mediar relações com as superintendências dos estados vizinhos no que
se refere às necess.idades e demandas dos.índios..de RR.e PA,_afetas.às.competências do órgão.
O administrador da FUNAI em Manaus conversou com os índios sobre as dificuldades de atuação do
órgão na região, considerando que cada.uma.das quatro terras. indígenas vizinhas. ali representadas está
subordinada a uma administração regional diferente. O administrador também se dispôs a mediar
pendências entre os grupos presentes e as. unidades do órgão. a que estão vinculados.
No decorrer da reunião, os índios fizeram referência a quatro s.ituações diferentes envolvendo índios
isolados. Há um grupo de tronco linguístico. Caribe (Piriutiti)' já visitado pelos Waimiri·Atroari,. que vive
na parte interditada da TI Trombetas-Mapuera mais próxima do seu território. Os Hiscaryana fizeram/
menção a outro grupo não contatado. (supostamente. Karafawyana), nem avistado, que deixa vestígios ·
persistentes da sua presença, como trilhas e restos de fogueiras e tapiris. Afirmam tê-los perseguido rumo
ao norte, até o interflúvio Jatapú-Tauini(até o pé da serra,.onde desaparecem os sinais) na fronteira com a
Guiana. Os Hixkaryana devem ser bons andarilhos, pois fizeram referência a um terceiro grupo isolado,
do qual identificaram sinais de presença recente na 'região das. cabeceiras do Trombetas (e seus
formadores), numa viagem que fizeram a pé até os Tyrió do Parque do Tumucumaque. Os Wai-Wai do
Mapuera afirmaram que índios tupi do Cupinapanemaeventualmente frequentam o castanhaLadjacente ao
seu território, e narraram uma estranha história de perseguição a um grupo indígena isolado, que
terminou na prisão de cinco índios. Wai-Wai pelo chefe de posto ('Z) da FUNAI no Cupinapanema.
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Os Hixkaryana disseram que perseguem pacificamente as trilhas dos isolados, na esperança de encontrar
antros grupos que falem a sua língua. Parece um impulso legítimo, típico de grupo minoritário até entre os
índios vizinhos. No entanto, é provável que as incursões dos Hiscaryana atrás dos isolados sejam
estimuladas por missões pentecostais evangélicas que atuam nas aldeias da região. Aliás, a presença
destas missões e as suas relações com a situação atual de vida dos Wai-Wai e dos Híxkaryana, é o traço
distintivo fundamental frente aos Waimiri-Atroari. As implicações específicas desta distinção, assim como
as indicações que os representantes deram sobre a situação e o uso de recursos naturais nas suas terras,
serão resumidas área por área, a seguir.

WAIMIRI-ATROARI
A TI Waimiri-Atroari se estende por 2,585 milhões de hectares, situados na região de fronteira entre ·os
estados do Amazonas e Roraima, e é habitada por 750 índios Waimiri e Atroari. Estes índios se
encontram em franco processo de recuperação em relação à experiência genocida de contato que
experimentaram no início dos anos 70, com a construção da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista e a
Caracas cortando todo o seu território original. A estrada atravessa o território demarcado numa extensão
de 125 Km. Praticamente todos os homens maduros e velhos morreram na guerra de contato.
Sobreviveram rriRn~" rPmRnP<:rentP" ilm: ilni<: pnvn<:, RntPc: inimigos, qnf' c:p TPnnirnm e hoje se
encontram consideravelmente recompostos.
Os. Waímirí-Atroari também foram impactados pelo alagamento provocado pela construção da hidrelétrica
de Balbina. A parte alagada do seu território foi objeto de compensação pela Eletronorte, que demarcou a
área e indenizou os índios. Os recursos da indenização viabilizaram a organização do PW A, que hoje gere
também recursos de outras procedências. Um dos limites da terra homologada é o leito de um dos rios
alagados, mas dele se exclui a área alagada. Com o recente secamento do lago, os índios passaram a
ocupar os capinzais emergentes.
Outro impacto decorre da exploração de estanho pela empresa Taboca, antes pertencente à Paranapanema,
na Mina do Pitinga, uma das maiores do mundo, situada ao sul da terra indígena, em área dela subtraída
no processo de demarcação, e até hoje reclamada pelos índios. A produção do Pitinga é escoada por
estrada vicinal que atravessa o território indígena até atingir a BR-174. A empresa paga um aluguel fixo e
percentual sobre o minério escoado ao PW A. Este pagamento foi objeto de conflitos recentes entre os
índios e a empresa, mas hoje a situação está mais calma. Há também indícios de que a empresa melhorou
os equipamentos de controle da poluição das águas que fluem para o Lago de Balbina, outro fator de
conflitos passados.
Discute-se se hoje os Waimiri-Atroari constituem dois ou um único povo. Contra outras interpretações
antropológicas, os técnicos do PWA sustentam que há dois povos. Há aldeias Waimiri e aldeias Atroari.
As primeiras concentram-se ao sul do território, nas proximidades do Rio Negro, enquanto as Atroari se
espalham pelo centro e pelo norte da área. Há casamentos entre Waimiris e Atroaris, mas são menos
frequentes e menos estáveis que os casamentos internos. Não há casamentos de Waimiris ou Atroaris com
terceiros. A língua que hoje falam é uma só, havendo pequenos resquícios das diferenças linguísticas
anteriores na pronúncia de algumas palavras. Ocupam um mesmo território administrativamente
demarcado, são apoiados por um mesmo programa (e conceito de indigenismo) e possuem recursos
materiais comuns. Não se opõem, mas não têm grande interesse em articulações com organizações
índígenas interétnicas, como o CIR ou a COIAB.
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Os Waimiri-Atroari promovem uma ocupação extensiva do seu território. Além das 14 aldeias, há pelo
menos outros dez sítios com habitações menores nas cabeceiras dos rios (ver mapa em anexo). Não há
concentração demográfica. Em consequência, a pressão que exercem sobre os recursos naturais é melhor
distribuída. Fiscalizam de forma regular e rigorosa o seu território frente à presença e à ação de terceiros,
com o apoio do PWA, que também lhes provê assistência à saúde, educação e produção. Apesar de todos
os impactos sofridos, o território Waimiri-Atroari não apresenta qualquer invasão ou dano ambiental
significativo. Os índios consideram que ele em si já é um corredor ecológico, e gostariam que os demais,
os brancos em especial, cuidassem iguahnente bem dos seus respectivos territórios. No dizer dos índios, os
recursos naturais são fartos e não há caso significativo. de exaustão de recursos essenciais ao seu modo
tradicional de vida
Os Waimiri-Atroari mantém criações de quelônios e de peixes para o repovoamento dos rios. Criam
também vários tipos de animais silvestres, como araras, papagaios e macacos, além de outros pequenos
animais introduzidos. Praticam a coleta de frutos, fibras, raízes e cipós, para :fins alimentares, utilitários,
medicinais ou religiosos. Também cultivam árvores frutíferas íntroduzidas. Mantém suas roças
tradicionais, mas apreciam, sobretudo, a caça.
O consultor teve acesso a informações interessantes oriundas de um projeto de manejo de caça, que aínda
está em fase inicial e experimental de execução, com apoio do PW A. Os dados que seguem são
preliminares e ainda limitados a apenas quatro aldeias. Mas revelam, por exemplo, que os índios destas
quatro aldeias consomem 135 antas por ano. É uma quantidade extraordinária, se considerarmos o porte
do animal. No entanto, também é extraordinário que continuem existindo tantas antas, anos seguidos,
para o deleite dos Waimiri-Atroari. Mais surpreendentes são os dados que indicam que a maioria dos
animais abatidos em caça pelos indios encontravam-se em áreas próximas ao eixo da BR-174, de onde
supunha-se que seriam afugentados pelo barulho dos veículos. Isto pode significar que os animais estão
encontrando dificuldades para a transposição da estrada, mas também pode ser que os animais estejam
sendo atraídos por empoçamentos de água e rebrotas de mata decorrentes das obras recentes de
pavimentação da estrada. Há, também, informações sobre concentrações recentes de porcos selvagens e
outros animais nos capinzais que brotaram do leito seco do lago de Balbina. O PWA tem feito a
contabilidade regular dos animais atropelados no trecho que corta a terra indígena. Estas informações
poderão orientar um monitoramento mais abrangente do impacto da estrada, agora asfaltada, sobre a
fauna regional. (Vale registrar, ainda, que o eixo da BR-174 será objeto de PGA! no contexto do SPRN).
Os. Waimiri-Atroari receberam bem a noticia da implantação do Corredor Ecológico Central da
Amazônia, entendem que lhes interessa a proteção de áreas próximas ao seu território e, não sem algum
ceticismo, esperam que os brancos realmente aprendam a conviver melhor com a natureza. Dispõem-se, a
princípio, a colaborar no que puderem com o PCE e, no que lhes diz respeito diretamente, acham que o
PCE pode ajudá-los fortalecendo projetos compativeis em curso no âmbito do PWA. Porém, não
alimentam qualquer expectativa de apoio específico por parte do PCE e gostariam de ver nele priorizadas
as demandas e necessidades dos parentes vizinhos. que se encontram em situação de maior necessidade.
WAI-WAI
A TI Wai-Wai, com 330 mil hectares de extensão, situa-se no sudeste do estado de Roraima, na fronteira
com a Guiana, e é a menor em extensão entre as quatro áreas representadas na reunião. A comunidade
Wai-Wai local, com cerca de 70 pessoas, vive às margens do Rio Anauá, que corre para o oeste em
direção ao Branco, mas há na terra indígena nascentes dos formadores do Jatapú, que correm para o sul
em direção à TI Trombetas Mapuera. Não tem limites comuns com as outras três terras, situadas.mais ao
sul, mas deverá confrontar ao norte com a TI Jacamim, dos índios Wapixana.
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A TI Wai-Wai é, entre as quatro terras, a que apresenta maiores problemas de intrusão. A abertura da BR210, a Rodovia Perimetral Norte. no trecho entre a BR-174 e o Rio Jatapú, situado entre esta e as outras
terras indígenas, proporcionou o surgimento dos municípios de São Luis e de São João da Balisa, além de
outras vilas, garimpos e prostíbulos, A terra indígena passou a sofrer invasões intermitentes,
especialmente a partir da abertura da vicinal 27, que a adentra, e na qual foi implantado um assentamento
rural do INCRA que ocupa parte da mesma. Há casos frequentes de introdução de bebidas alcoólicas, de
prostituição de meninas índias, de crimes envolvendo índios e de doenças vitimando a comunidade. A
situação da comunidade do Anauá é semelhante à da comunidade do Cobra, do rio Jatapú, afetada por esta

mesma estrada.
Os Wai-Wai do Anauá queixaram-se da falta de apoio da administração da FUNAI em Boa Vista, à qual
estão subordinados. Junto aos Waimiri-Atroari (fora do contexto da reunião), justificaram a presença de
missionários pentecostais em suas terras em função da falta deste apoio. Gostariam, também, de poder
contar com maior apoio do PWA, que não tem recursos e nem mandato para tanto. Informaram que não
recebem qualquer apoio das prefeituras municipais locais. Olhando para o mapa das terras indígenas da
região, os Wai-Wai do Anauá referiram-se à sua terra como sendo pequena e lamentaram a não
contiguidade com as demais ocupadas pelos parentes presentes. Mas preferem vê-Ia demarcada e
desintrusada logo, na lógica de garantir o que lhes restou.
Os tuxáuas do Anauá afirmaram que apreciariam muito se o PCE pudesse viabilizar uma estrutura de
fiscalização eficáz para aquela região, uma das mais ameaçadas no interior do corredor. Solicitaram à
FUNAI que providencie junto ao INCRA o reassentamento dos colonos, e gostariam que a área por eles
desmatada dentro da terra indígena fosse regenerada com apoio do PCE. Expressaram, em comum com os
demais Wai-Wai, a necessidade de um sistema de fonia que lhes permitisse comunicação fácil com a
FUNAI e com o PWA, para denunciar invasões e solicitar apoio de urgência para pessoas doentes. Outras
demandas de ordem econômica foram levantadas. e os tuxauás do Anauá, como os demais, expressaram
interesse também no PDI.
A TI Wai-Wai ainda não está demarcada. Foi identificada e há limites propostos, mas a FUNAI dispunha
da informação de que apenas parte da comunidade concordaria com os mesmos. razão pela qual não havia
encaminhado até agora a minuta de portaria ministerial correspondente, considerando a possibilidade de
revisão. As lideranças presentes negaram que haja divergência sobre os limites identificados e solicitaram
que o seu reconhecimento e a sua demarcação fossem apressados. O consultor acolhe a recomendação. O
coordenador do PPT AL já tomou providencias iniciais para o envio de um técnico à área para checar a
informação que, se procedente, ensejará um rápido encaminhamento da minuta de delimitação.
r----.../

O consultor recomenda ao PCE um levantamento dos impactos ambientais sofridos pela TI Wai-Wai (e
que deveria incluir a parte norte da Trombetas-Mapuera), que pudesse orientar intervenções saneadoras
locais. No entanto, deve ser a terra mais afetada entre as que integram este setor do corredor. Foi o único
caso em que os tuxáuas expressaram situações de escassez (e não apenas distância) de recursos naturais
essenciais, como peixes, palhas e caça em geral. A concentração dos indios em uma única aldeia reduz
seu controle sobre os limites do território, concentra a pressão sobre os recursos naturais e agrava a sua
dependência em relação a serviços e bens de consumo externos, que acabam se tornando de necessidade
básica.
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TROMBETAS-MAPUERA
É a terra indígena interditada, com extensão provisória de 2,522 milhões de hectares. O seu nome pareceu
inadequado ao consultor, já que o rio Trombetas está a leste da área. Deveria chamar-se TI JatapúMapuera. Tem posição estratégica, situando-se entre as demais terras indígenas da região, sendo essencial
para a conectividade entre áreas protegidas abrangidas pelo corredor ecológico. O ponto de fronteira
comum entre AM, RR e PA encontra-se na sua região central.
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A BR-210 alcança o limite interditado desta TI no seu ponto extremo, à margem direita do rio Jatapú,
onde se situa a aldeia Wai-Wai denominada Onça, com população de cerca de 400 pessoas (adiante, a
rodovia só existe em projeto, apesar de um pequeno trecho desmatado na sua margem esquerda). Nas
proximidades, também no extremo norte da área interditada, há uma outra aldeia Wai-Wai denominada
Jatapuzinho, com 200 habitantes. No entorno destas aldeias também ocorre escassez de recursos naturais
básicos, mas que neste caso podem ser encontrados à maior distância, mais ao sul, dentro da área

interditada.
Esta TI está jurisdicionada à administração da FUNAI em Parintins (AM), situada a grande distância da
área, sobretudo das aldeias Wai-Wai, e que é hegemonizada pelos índios Sateré-Mawé. Estes Wai-Wai
alegam desassistência pela FUNAI. São cerca de 300 os Wai-Wai que vivem nesta TI.
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Além dos Wai-Wai, a TI Trombetas-Mapuera é ocupada por índios isolados, ainda não identificados pela
FUNAI, mas aos quais o ato de interdição da área faz referência. Para os Waimiri-Atroari há um grupo
conhecido que vive na parte centro-oeste (região do rio Branquinho) da área interditada, não muito longe
do seu limite com a TI Waimiri-Atroari, e para os Hixkaryana há outro grupo que perambula pela parte
nordeste da área interditada e pelo interflúvio Jatapú-Tauíni, ao norte do limite interditado.
O consultor recomenda que a identificação desta TI, prevista no PPT AL, considere a inclusão deste
interflúvio, bem como da área situada entre esta TI e a Nhamundá-Mapuera, de modo a potencializar a
conectividade entre elas, inclusive com a TI Wai-Wai, protegendo as cabeceiras dos rios que a atravessam
de norte a sul, nos termos da definição constitucional de terras indígenas tradicionalmente ocupadas. A
depender da localização dos isolados mencionados pelos Waimiri, as inclusões sugeridas poderiam ser
eventualmente compensadas com reduções a noroeste e a sudoeste dos limites interditados, mesmo
garantindo-se a extensão atual do seu limite com a TI Waimiri-Atroari. A demarcação da TI TrombetasMapuera oferecerá a proteção legal aos índios isolados que nela vivem (ou que venham a nela se instalar),
desobrigando a FUNAI de forçar relações de contato com os mesmos.
Ainda assim, o ponto crítico da área interditada continuará sendo o norte, acessível pela estrada, onde se
encontram as aldeias Wai-Wai. Trata-se do mesmo vetor de ocupação predatória que afeta a TI Wai-Wai,
embora a Trombetas-Mapuera seja mais extensa e esteja melhor protegida pelo rio Jatapú. Portanto, as
demandas de proteção e de fiscalização são comuns aos Wai-Wai do Anauá, do Onça e do Jatapuzinho,
podendo ser equacionadas com base numa mesma estratégia operacional, que se volte para a região
situada no extremo norte-nordeste do corredor.
NBAMUNDÁ-MAPUERA

TI demarcada e homologada à mesma época que a TI Waimiri-Atroari, com extensão de 1,049 milhão de
hectares. Situa-se ao sul da TI Trombetas-Mapuera, no estado do Pará, entre os cursos médios dos rios
Nhamnndá e Mapuera. Há duas grandes aldeias indígenas nesta TI, uma de maioria Wai-Wai,
denominada Mapuera, com cerca de 1200 habitantes, e outra de maioria Hiscaryana, denominada
Cassauá, também referida pelos índios pelo nome do posto indígena local, Nhamundá, com cerca de 600
habitantes. Há remanescentes de outras três etnias entre eles, também de origem Caribe, que eram grupos
isolados que acabaram incorporados à aldeia do Mapuera. Na verdade, os Wai-Wai são uma resultante de
grupos Caribe que foram sendo reunidos no decorrer do processo de contato. Os índios, que antes viviam
dispersos pela região, foram concentrados por indigenistas e missionários nestas aldeias, próximas ao
limite sul da área, sob a alegação de facilitar a assistência aos mesmos.
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A TI Nbamundá-Mapuera tem sido pouco afetada por intrusões de garimpeiros, madeireiros ou
pescadores. O acesso natural à área se dá pelo sul, a partir do rio Amazonas, subindo-se o Mapuera ou o
Nbamundá. Porém, este percurso demanda de quatro (descer) a seis (subir) dias de viagem em voadeira,
com a transposição de 24 cachoeiras que exigem, na estiagem, o carregamento das embarcações nas
costas. Isto explica o assédio relativamente pequeno de terceiros à área e constitui enorme problema para o
transporte de doentes ou de mercadorias pelos índios. Na reunião, os tuxáuas locais expressaram
reiteradamente o seu zelo em relação à proteção da área, e as suas dificuldades para o escoamento da
castanha, do artesanato e de outros produtos comercializados com vistas à geração de excedentes.
Sendo assim, esta TI não tem sido objeto de grave afetação em decorrência da exploração de recursos
naturais por terceiros. Por outro lado, a forte concentração demográfica para padrões indígenas provocou
escassez de recursos essenciais nas áreas mais próximas às aldeias, exigindo deslocamentos a grandes
distâncias para caçadas e coletas. Nas aldeias, as condições sanitárias são bastante precárias, inclusive
quanto ao (à falta de) tratamento do lixo. Uma aldeia com 1200 índios apresenta todos os problemas
urbanos de uma pequena cidade, com o agravante da inexistência de arrecadação própria ou de serviço
público compatível. Desde logo, o consultor recomenda ao PCE providências em relação ao saneamento
básico nas aldeias indigenas mais populosas, embora a solução mais adequada para o problema devesse
passar por mudanças na estratégia de ocupação territorial dos índios e na forma de prestação de serviços
de assistência aos mesmos.
Os índios desta TI reivindicam uma pequena estrutura de apoio na cidade de Oriximiná (PA), sua
principal referência urbana. A TI Nhamundá-Mapuera está subordinada à administração da FUNAI em
Belém, que fica a grande distância da área. Mas afirmam que têm obtido ajuda da prefeitura local, que
contratou professores para as suas escolas, e fornece óleo diesel, motores de pôpa e pequenas quantidades
de medicamentos. Os índios têm expressão eleitoral municipal e mantém um vereador na Câmara local.
Têm encontrado problemas para a regularização das suas embarcações junto à Capitania dos Portos
(Marinha).
Os índios lamentaram a exclusão do já mencionado castanhal da área demarcada, e manifestaram a
intenção de instalar uma nova aldeia nele, onde já houve uma antiga aldeia antes do processo de
concentração demográfica e de redução territorial promovidas pelo contato. Nesta localização, os seus
habitantes estariam várias cachoeiras rio (Trombetas) abaixo. em condições mais favoráveis de acesso e de
escoamento da sua produção, constituindo-se também em base de apoio para os deslocamentos dos grupos
que permanecessem mais ao norte. Pedem à FUNAI que proceda à identificação da área do castanhal,
situada no interflúvio Mapuera-Trombetas, nas proximidades de Cachoeira Porteira. Portanto, o vetor de
ocupação territorial destes grupos se orienta para o sudeste, no rumo oposto ao das demais terras indígenas
do corredor.

2. CONTATOS EM MANAUS
Esta segunda parte da viagem do consultor orientou-se para a realização de consultas e contatos junto às
principais instituições públicas e privadas sediadas em Manaus, que atuam em áreas de interesse para a
interface do PCE com os povos indígenas da região. Estes contatos buscaram identificar referências
institucionais que possam viabilizar assessorias e parcerias para futuros projetos de interesse indígena no
corredor. Servem ao processo de consulta como um todo, e não apenas aos projetos que venham a se
originar dos grupos indígenas reunidos na TI Waimiri-Atroari.

FUNAI
Antes da viagem à TI Waimiri-Atroari, o consultor e o coordenador do PPTAL reuniram-se em Manaus
com o adnúnistrador regional da FUNAI e outros técnicos do órgão. O consultor deu informações sobre o
PCE e suas relações com outros componentes do PPG7. O traçado proposto para o Corredor Central da
Amazônia foi analisado em função das terras indígenas e da estrutura da FUNAI na região.
Constatou-se que a estrutura do órgão levanta problemas quanto à sua representação nas instâncias de
gestão do PCE. Além das quatro unidades regionais já referidas, com jurisdição sobre as terras indígenas
cujos representantes estariam presentes à reunião programada, há ainda uma outra adnúnistração regional
em Tabatinga, no alto Solimões, e um núcleo de apoio do órgão, subordinado à unidade regional de
Manaus, sediado em Tefé, no médio Solimões. Portanto, além das instâncias do órgão baseadas em
Brasília, como a coordenação do PPT AL, são seis as unidades locais da FUNAI que têm relevância para a
área do corredor central.
O consultor é de opinião que a representação do órgão nas estruturas de gestão do PCE deve ser
assegurada através da coordenação do PPTAL, que deveria articular as demais unidades pertinentes. No
caso de necessidade de envolvimento direto das unidades locais, o consultor opina pelo engajamento da
administração regional de Manaus, que dispõe de melhor estrutura e está baseada no principal centro
urbano da região, onde também estão baseadas a superintendência do lhama e outras instituições que
deverão compor a coordenação regional do corredor central. Nesta hipótese, seria recomendável que o
Presidente da Funai a designasse formalmente para este fim, atribuindo-lhe poderes para decidir e
implementar decisões, mesmo quando envolvam terras situadas dentro do corredor mas jurisdicionadas a
outras unidades regionais.
Os técnicos da FUNAI informaram o consultor sobre a situação da TI Jatuarana, localizada nas cercanias
de Manaus, um pouco ao norte da cidade de Manacapuru, em área isolada em relação a todas as demais
terras indígenas situadas no corredor central. Anteriormente, o consultor havia recebido a informação
incorreta de que esta TI não seria propriamente uma terra tradicional, mas teria sido a base da frente de,
contato com os Waimiri-Atroari, estruturada nos anos 70, e não teria população indígena ocupanté ·
atualmente. No entanto, um técnico da FUNAI que conhece a área esclareceu que a mesma é ocupada por
um grupo Apurinã com cerca de 50 pessoas. Este grupo indígena não mantém relações com o CIMI ou
com a COIAB, e os seus membros raramente vêem a Manaus. Trata-se de uma terra indígena com apenas
5.251 hectares, de pouca importância no contexto geral do corredor, e cujos ocupantes não foram
convidados a comparecer a nenhuma das reuniões havidas no decorrer do processo de consultas.
Os representantes locais da FUNAI também queixaram-se das dificuldades orçamentárias do órgão, que
não dispõe de recursos para desenvolver as suas atividades previstas para o segundo semestre deste ano.
Neste sentido, a FUNAI-Manaus considerou interessante a existência de um componente indígena no
PCE, lamentando, no entanto, que outras terras indígenas situadas na região, como as terras dos Mura,
não tenham sido incluídas na área proposta para o corredor central da Amazônia.
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mAMA
O consultor teve o privilégio de conversar várias horas seguidas com o superintendente do IBAMA em
Manaus sobre a interface da questão indígena com o PCE. O superintendente se díspôs a comparecer à
reunião na TI Waimiri-Atroari, para lá deslocando-se em veículo próprio, e fazendo questão da
companhia do consultor nas viagens de ida e de volta a Manaus. O consultor ficou muito impressionado
com a disposição do superintendente, e constatou que a atuação dele - que se encontra já há quatro anos no
exercício da função - está sendo ampla e positivamente reconhecida pelas lideranças indígenas e entidades
indigenistas da região. Para mencionar um só pequeno exemplo, ao chegar a Manaus o consultor tomou
conhecimento através da imprensa local que a superintendência do IBAMA havia doado à associação das
mulheres indígenas do Rio Negro uma grande quantidade de pescado que havia sido apreendida pelo
órgão. Ou seja, de uma situação anterior em que os índios eram apenas vítimas da :fiscalização ambiental,
passaram a ser também beneficiários.
Tal postura e tais atitudes do superintendente, reiteradas ao longo do tempo, fizeram do IBAMA local
uma referência viva para os povos indígenas, superando uma tradição de relacionamento difícil com a
FUNAI. O consultor considera que a atuação do superintendente constitui um patrimônio político precioso
para a implantação do PCE na região. Isto é reconhecido por todas as demais entidades contatadas pelo
consultor, sendo que o IBAMA tem mantido relações regulares com as mesmas.
O superintendente do IBAMA lamentou que a execução do PCE esteja prevista para iniciar-se somente no
próximo ano. Insistiu com o consultor para verificar se não há possibilidade de antecipação de recursos
para a formulação de projetos do PCE com interface indígena. Afirmou que, pelo que vira na reunião da
TI Waimiri-Atroari e pelo relato dos técnicos do órgão que participaram das outras reuniões havidas no
Solimões, o terreno estaria mais do que preparado para se iniciar a fase de formulação dos projetos.
Embora concordando com o superintendente, o consultor esclareceu que será difícil antecipar este
processo, já que a liberação de novos recursos de pré-investimento dependerá da assinatura do contrato
entre os doadores e o governo brasileiro, prevista apenas para o início de 99.
IPAAM
O IPAAM, Instituto de Pesquisas Ambientais do Amazonas, é o órgão ambiental do estado, responsável
pela gestão das unidades de conservação estaduais, tais como as reservas de desenvolvimento sustentável
de Mamirauá e de Amanã, que íntegram o núcleo principal de unidades de conservação do corredor
central. O IPAAM não tem competências legais diretamente relacionadas às terras e aos povos indígenas
da região. No entanto, é uma instituição chave no contexto do projeto.
O consultor contatou o IPAAM através de Neliton Marques da Silva, que é também professor da
Universidade de Manaus. Desde logo, ele afirmou que não havia qualquer demanda ou avaliação prévia
dos técnicos do órgão relacionadas à questão indígena, mas se dispôs a iniciar uma discussão a respeito.
Afirmou que não via problemas em o órgão disponibilizar suas áreas de competência (como em manejo de
pesca, por exemplo) para apoiar projetos indígenas do PCE que delas pudéssem se beneficiar. O IPAAM
tem expectativa (obviamente justificada) de integrar a instância máxima a nível regional de gestão do
PCE.
O consultor solicitou sondagens junto às instâncias dirigentes do órgão sobre a possibilidade de o IPAAM
mediar, no âmbito do PCE, outras demandas indígenas pertinentes que se refiram a outros órgãos
estaduais do Amazonas, especialmente as que guardam interface com atribuições legais do IPAAM, como
saneamento básico e educação ambiental. Neliton se dispôs a realizar estas sondagens, expressando
opinião pessoal favorável.

Neliton informou que a prioridade para a atuação do órgão neste e no próximo ano será a implementação
das unidades de conservação estaduais já existentes, especialmente a reserva de desenvolvimento
sustentável do Amanã, estratégica para a conectividade do corredor central, que foi recentemente criada e
carece de todas as providências legalmente previstas. Tem conhecimento de que a área da mesma se
sobrepõe à TI Cuiú-Cuiú, e considera este um dos problemas que terão que ser proximamente resolvidos.
Mas a principal prioridade do IPAAM será a implementação dos pgais (sub-projetos do SPRN) estaduais,
previstos para o sul do estado e para o eixo da BR-17 4. Informou que o primeiro pgai a ser implantado é o
do sul do estado, mas prevê que o da estrada começará a ser trabalhado no segundo semestre de 99. O
consultor recomenda que a implementação deste segundo pgai esteja articulada à formulação e à execução
de projetos no âmbito do PCE relacionados à mesma região.
PWA
O PWA originou-se de um convênio estabelecido entre a ELETRONORTE e a FUNAI, no contexto da
construção da hidrelétrica de Balbina, relativo à indenização que a primeira se comprometeu a pagar, pelo
período de 25 anos, aos povos Waimiri e Atroari que tiveram as suas terras parcialmente inundadas. Há
um programa similar para os Parakanã (PA) afetados pela construção de usina de Tucunú, e outro mais
limitado e em gestação na TI São Marcos (RR), dos índios Makuxi e Wapixana, que será atravessada pela
linha de transmissão da energia produzida em Guri (Venezuela).
No entanto, o PWA não é propriamente um programa governamental, tem personalidade jurídica de
associação civil sem fins lucrativos, e constitui hoje um complexo de projetos muito mais abrangente que o
seu perfil original. O consultor o considera o mais bem sucedido programa de ação indigenista oficial
(talvez por não ser tão oficial) em execução no Brasil. O PWA dispõe hoje de 88 funcionários, incluídos
alguns índios, que integram uma equipe de proteção ambiental, e alguns servidores da FUNAI, cedidos
por força de convênio.
O PWA desenvolve uma diversidade de projetos na TI Waimiri-Atroari, como os já aqui mencionados,
onde mantém uma estrutura de apoio em condições plenas de funcionamento, na qual se inclui o NA WA,
que nos hospedou. Mantém estruturas permanentes de fiscalização no trecho da BR-174 que cruza a área e
na parte do Lago de Balbina que dá acesso à mesma. Há postos de vigilância nos pontos da estrada que
adentram a área pelo sul e pelo norte, com cancelas que se mantém fechadas durante a noite, interditando
o trânsito de veículos, exceto ônibus e os que transportam pessoas doentes ou cargas perecíveis. Os
motoristas recebem instruções escritas ao ingressarem em terra indígena, e são orientados a não pararem
no seu interior exceto em caso de urgência. Com o término da pavimentação da estrada (faltam apenas 30
km), o PWA estuda formas de viabilizar a sua desinterdição noturna sem que ocorra a perda de controle
sobre o trânsito de terceiros no trecho em terra indígena. O PWA está em fase final de negociações com a
superintendência do IBAMA em Manaus, para a realização de convênio visando estender a sua estrutura
de fiscalização no Lago de Balbina à Rebio do Uatumã, situada a pequena distância do limite da TI
Waimiri-Atroari.
O PWA é uma referência institucional muito importante para o PCE, não apenas quanto a eventuais
projetos relativos aos povos indígenas, mas também a outros que impliquem em vigilância e gestão
territorial, inclusive os relacionados a outros componentes do PPG7, como o pgai do SPRN que será
implantado no eixo da BR-174. O PWA mantém uma sede própria em Manaus, onde funciona a
coordenação do programa e uma loja de artesanato Waimiri-Atroari de boa qualidade, e onde se pode
obter todas as informações sobre os índios, o programa e os projetos que desenvolve.

Os coordenadores do PWA informaram ao consultor que, assim como os Waimiri-Atroari, não têm
expectativas em relação ao PCE. Acham a proposta interessante e se disporão a apoiá-la no que puderem,
mas partilham do ceticismo dos índios em relação a um certo descompasso entre a grandiosidade
estratégica do conceito e o tempo relativamente curto. com recursos previstos, para a sua implantação. Sua
experiência indigenista demonstra que os melhores resultados só podem ser colhidos através de
intervenções continuadas, a longo prazo. Acham que o componente indígena do PCE, se bem
encaminhado, poderá viabilizar o início de bons trabalhos, mas corre o risco de não deixar muita coisa se
estes trabalhos forem prematuramente interrompidos, ao final do financiamento previsto.
Afirmaram, no que se refere a possíveis intervenções do PCE junto aos Waí-Waí, que o PWA poderá
oferecer a sua metodologia, treinamento de quadros e retaguarda logística. Mas não tem condições de ser o
executor de um projeto para as terras indígenas vizinhas, o que pressuporia quadros com disponibilidade
total e dedicação exclusiva, que pudéssem morar ou passar longos períodos nas aldeias acumulando
relações diretas com as comunidades, a exemplo do que fazem os missionários. No seu entender, os
problemas ambientais nelas existentes são diretamente decorrentes da forma como as sociedades indígenas
locais estão hoje estruturadas, demograficamente concentradas em algumas poucas aldeias, desenvolvendo
dependências em relação a um modo de vida regional que objetivamente não lhes interessa. Reverter este
quadro dependeria da ação continuada de pessoas que acumulem relações de confiança com os índios.
Ações de saúde, ainda que através do enfoque do saneamento, além do fomento a iniciativas que abarquem
também pequenos projetos e problemas comunitários, seriam componentes indispensáveis. Sobretudo no
caso dos Wai-Wai, o PCE deveria caminhar passo a passo com o PDI e o PPTAL, o que o consultor acolhe
como recomendação. Segundo os coordenadores do PWA, quadros específicos deveriam ser recrutados e
treinados para executar projetos nas terras Wai-Wai e, neste caso, o apoio direto da FUNAI seria
fundamental, dada a situação das terras ainda não reconhecidas e a presença de missionários e de indios
isolados.
COIAB
O consultor e o coordenador do PPT AL fizeram visita à sede da COIAB, a Coordenação das Organizações
Indígenas da Amazônia Brasileira, onde foram recebidos pelo vice coordenador, Cláudio Mura, por um
outro integrante da coordenação, Benjamim Castro Piratapuia, e pelo assessor de comunicação, Manuel da
Silva Lima. O coordenador recém-eleito da COIAB, Euclides Macuxi, infelizmente não pode comparecer
à reunião em virtude de superposição de agendas.
O consultor fez um resumo do PCE e dos trabalhos de consulta em curso. Enfatizou a expectativa de
índios e de instituições responsáveis pelo projeto de que a COIAB venha a se integrar à instância regional
que coordenará a implantação do corredor central da Amazônia e a ajudar na articulação com as
organizações indígenas a ela filiadas, baseadas na região abrangida pelo corredor, que serão executoras de
projetos específicos no âmbito do PCE.
O vice coordenador informou que a atual gestão da diretoria da COIAB está se iniciando agora e que,
infelizmente, não houve transmissão das informações relativas ao PCE por parte dos membros da diretoria
anterior que estavam acompanhando os projetos do PPG7. Mas informou também que havia participado
da reunião ocorrida em Anavilhanas durante missão do Banco Mundial, quando tomou conhecimento do
projeto e do processo de consultas a se iniciar. Reafirmou o interesse da COIAB em participar da
coordenação regional que venha a se responsabilizar pela implantação do corredor central. O vice
coordenador afirmou, ainda, que a COIAB está programando um seminário sobre biodiversidade em
parceria com a superintendência do IBAMA, que deverá realizar-se no final de outubro, e que convidará o
consultor para fazer uma apresentação do PCE no evento. Lamentou, também, que as terras Mura, tão
próximas de Manaus, não tenham sido incluídas no traçado do corredor ...
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O assessor de imprensa informou que, no referido seminário, os índios ligados à COIAB deverão produzir
um documento escrito que incluirá referências e expectativas em relação ao PCE. Levantou alguns pontos
para esclarecimentos, como a questão das terras indígenas ainda não demarcadas situadas na área do
corredor, e as possibilidades de acesso direto dos índios aos recursos relativos a projetos próprios. O
coordenador do PPT AL informou sobre a situação atual das demarcações na região e o andamento das
negociações relativas ao PDI. O consultor traçou perfis de projetos indígenas que poderiam ser elegíveis
pelo PCE e informou que organizações indígenas ou de apoio poderiam executar projetos e gerir os
recursos correspondentes, embora não houvesse ainda uma definição de mecanismo financeiro para este
fim.

CIMI
Francisco Loebbens, vice-presidente do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, acompanhado de dois
assessores do CIMI-Norte-II, recebeu o consultor e o coordenador do PPTAL na sede local da organização.
Já dispunham do informe escrito distribuído pelos outros consultores na reunião de consulta às
comunidades do médio Solimões, que lhes havia sido transmitido pela Prelazia de Tefé e pelos
representantes locais do CIMI. Solicitaram cópia da última versão do projeto, que lhes foi disponibilizada
imediatamente.
A questão das demarcações também foi suscitada, e o coordenador do PPT AL informou sobre o estágio
atual do projeto em geral, particularidades no corredor, e comentou sobre outros casos e dificuldades
específicas. O CIMI reconhece os avanços que o PPT AL proporcionou e lamenta que ele não constitua
política para todo o território nacional. O vice presidente solicitou esclarecimento sobre a figura jurídica
do corredor e eventuais implicações em restrições de usufruto para os índios. O consultor confirmou que o
corredor não constitui uma unidade de conservação e não implica em restrição de usufruto que não seja de
interesse ou iniciativa dos índios.
Na reunião, foi longamente analisado e discutido o mapa de apoio que contém o traçado do corredor. No
entender dos presentes, o corredor central é excessivamente extenso, mas é melhor que seja assim a se
excluir dele os índios do alto Solimões. Os vice presidente lamentou que as terras indígenas do
Purús/Juruá não tenham sido incluídas na área do corredor. O consultor concordou que, daquelas terras ao
Vale do Javari, se configura evidentemente um corredor, sendo que a maioria delas foi ou será demarcada
peloPPTAL.
O dirigente do CIMI agradeceu a visita e a consulta, informando que o texto do projeto seria analisado e
discutido. Fez referências positivas à superintendência do IBAMA em Manaus, considerando que há
acesso fácil ao orgão que terá responsabilidade de coordenação do PCE. Solicitou o envio de novos
documentos que venham a ser produzidos em decorrência das negociações finais entre o Banco Mundial,
os doadores e o governo brasileiro.
FVA/GTA
O consultor e o coordenador do PPT AL foram recebidos pela secretária executiva da Fundação Vitória
Amazônica, Muriel Saragoussi, que também representará o GTA na instância regional que vier a
coordenar a implantação do corredor central. A FVA formulou e executa, em conjunto com as
comunidades extrativistas locais, o plano de manejo do Parque Nacional do Jaú. Nesta unidade federal e
na cidade de Novo Airão, que fica nas proximidades, a FVA concentra o foco da sua atuação. Dispõe de
uma sede própria em Manaus, onde estivemos, e ali também se comercializa bom artesanato.
Muriel ficou informada sobre as reuniões de consulta havidas entre os índios da região do corredor.
Acentuou que ainda é grande a desinformação sobre o projeto. Manifestou a expectativa de que a nova
coordenação da COIAB, sob o comando do Euclides Macuxi, possibilitará uma interlocução estável dos
índios com o PCE a nível regional. Afirmou que acompanharia este processo, e que o GTA apoiará as
iniciativas indígenas que vierem a ser formuladas no contexto do PCE.
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Coincidentemente, enquanto estávamos na FV A um dos seus técnicos elaborava um informe resumido
sobre o PCE para as organizações da sociedade civil da região. O texto de apoio à consulta serviu-lhe
também como subsídio.
A FVA não tem atuação específica em relação à questão indígena ou projetos em terras indígenas.
Relaciona-se com organizações indígenas e de apoio no âmbito do GTA e em outras articulações
interinstitucionais locais e gerais. A FVA mantém relações de cooperação com pesquisadores de várias
formações técnicas do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e da UA, Universidade do
Amazonas, e pode colaborar para a formulação e execução de projetos com interface indígena no PCE
através da identificação de parcerias técnicas e, eventualmente, da prestação de serviços nas suas áreas de
competência como, por exemplo, em sistema de informações geográficas.
CONVÊNIO INPA/UA/IL
Através de consultas informais, o consultor foi infonnado que as instituições públicas de pesquisa locais,
como o INPA e a UA, em decorrência das dificuldades orçamentárias vividas nos últimos anos, não
dispõem de estratégias ousadas para a inserção dos seus instrumentos de pesquisa nas demandas sociais
regionais. Há, nestas instituições, flexibilidade para a realização de convênios com terceiras partes em
função de projetos, e até há uma proliferação de convênios com efetividade variável. No entanto, a
dinâmica e a efetividade destes convênios depende do engajamento de pesquisadores destas instituições
que estejam especificamente interessados.
O consultor tomou conhecimento da existência de um convênio entre o INPA, a UA e o IL, Instituto
Luterano, que reúne pesquisadores interessados em projetos com interface social. Contatou-o, através do
Prof. Hiroshi Noda, pesquisador do INPA, que achou interessante a interface indígena do PCE.
Pessoalmente, está envolvido, entre outros, com um projeto de energia solar para comunidades, e chegou a
atuar na TI Bom Intento, uma ilha Ticuna do alto Solimões. Hiroshi acha possível, quando for se iniciar a
formulação de projetos no âmbito do PCE, identificar áreas de interesse comum e oportunidades concretas
de aporte técnico pelo convênio.
Este projeto, mesmo, pareceu ao consultor de interesse para o corredor, se for possível desenvolvê-lo em
escala entre as comunidades - não apenas indígenas - que vivem na sua área de abrangência. Parte da
demanda de geração de excedentes destas comunidades está relacionada com a necessidade de aquisição
de diesel, que às vezes chega por via aérea, para geradores e bombas hidráulicas. Uma matriz energética
comunitária alternativa, viria bem a calhar para a proposta do corredor ecológico. Segundo Hiroshi, a
questão central é o treinamento de membros das comunidades na instalação, operação e manutenção dos
equipamentos. Bem utilizadas, as baterias duram quatro anos, e as placas, dez.
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