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Objetivos gerais
Estabelecer uma estrutura de recursos físicos, humanos e orçamentários para a
execução de ações permanentes de monitoramento do Registro de Povo Indígena
Isolado nº 41 – Awá Guajá (Referência Confirmada), com objetivo de garantir a
integridade física e a promoção dos direitos dos grupos indígenas isolados que habitam
a Terra Indígena Arariboia.

Objetivos Específicos


Estabelecer estrutura física e logística necessária para realizar ações
permanentes de monitoramento territorial e sociocultural dos indígenas isolados
da TI Arariboia, buscando avançar na política de proteção dos direitos e na
garantia da integridade física de tais grupos;



Formar equipe de servidores da FPE Awá, colaboradores eventuais e auxiliares
indígenas para realizar as ações de monitoramento;



Capacitação da FPE Awá na Política de Localização e Proteção de Índios
Isolados;



Realizar ações emergenciais para a proteção territorial da TI Arariboia.

Introdução
A Terra Indígena Arariboia é território compartilhado entre o Povo Tenetehara
(Guajajara) e parcialidades do povo Awá-Guajá em isolamento, que atualmente
constituem a Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado nº 41. Embora se trate de
Referência Confirmada, a Funai atualmente não desenvolve um trabalho de
monitoramento continuado do Registro. A TI Arariboia é vítima da constante invasão
por madeireiros e caçadores ilegais, além de ser palco de assassinato de lideranças
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indígenas. Ademais, o conflito interétnico entre os Guajajara e os Awá-Guajá atingiu
seu ápice após um jovem caçador guajajara ter sido flechado no ombro por um Awá
isolado.
A questão de Arariboia sempre foi tratada pela CGIIRC como o caso mais
vulnerável de Referência Confirmada de Povo Indígena Isolado, situação que se agrava
ainda mais no atual contexto de pandemia de COVID-19. Não obstante a preocupação
da Coordenação-Geral, poucas ações foram realizadas no intuito de estabelecer um
trabalho continuado na Terra Indígena, garantindo a presença do Estado e a posibilidade
mínima de garantia dos direitos dos povos indígenas isolados que habitam a área.
Atualmente, a FPE Awá praticamente não realiza nenhum trabalho de monitoramento
desses isolados, sendo que a última atividade anterior à qualificação de 2020 foi
realizada apenas em 2017, pelo então coordenador da FPE Madeira-Purus.
O presente plano de trabalho é uma proposta para iniciar a reverter esse quadro,
saldar a dívida histórica da funai para com esses grupos isolados e tentar garantir a vida
e a liberdade dos Awá-Guajá de Arariboia.

Delineamento do plano de trabalho
Durante a atividade de qualificação do conflito entre os Awá-Guajá e Guajajara1
observamos que o principal vetor de vulnerabilidade dos grupos isolados de Arariboia é
a ausência da presença da FPE Awá e da realização de ações recorrentes de Proteção e
Localização no território de Arariboia. Este plano de trabalho pretende delinear um
projeto que torne viável a realização das atividades de monitoramento territorial e
sociocultural pela FPE Awá.

1

Cf. Relatório de Qualificação de informações e monitoramento Registro nº. 41 – Awá-Guajá

(2020)
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Na última expedição realizada em 2017 2, o então coordenador da FPE MadeiraPurus Daniel Cangussu Alves, percebeu que a ocupação territorial dos Awá estava
diretamente relacionada com o acesso à água doce, recurso escasso na TI Arariboia
devido suas peculiaridades geomorfológicas. Cangussu mapeou áreas confirmadas de
ocupação dos isolados e outras áreas possíveis a partir de uma espécie de “quadrilátero”
de acesso à recursos hídricos:

Análise do mapa: Os círculos localizados a nordeste no mapa
são regiões em que a expedição registrou in loco brejos,
buritizais e lagos perenos. Os círculos localizados a noroeste
representam locais com mesma altitude das fontes de água
localizadas a nordeste, e que acreditamos que também
armazene água no período de estiagem. Os círculos centrais
próximos ao platô, correspondem a regiões que acreditamos
que acumule água durante os períodos das chuvas tendo em
2

Cf. Relatório da Expedição de Monitoramento na Terra Indígena Arariboia - Equipe “C” de

2017.
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vista que estão abaixo do nível do platô (ver com detalhe no
anexo II). Os círculos localizados no sudeste correspondem a
pequenos baixios localizados na região mais ao centro e que
provavelmente também sejam uma fonte de água nos períodos
secos (cabe comprovação em próximas expedições). O polígono
formado provavelmente terá grande semelhança com a área de
uso dos Awa Guajá tendo em vista que ele corresponde ao limite
entre a existência de água perene e as aldeias Guajajara”
(ALVES, 2017, p.12).
Durante a atividade de qualificação recentemente realizada, percorremos
algumas das principais aldeias que estão localizadas mais no interior da terra indígena,
circundando e fazendo limite com o território dos isolados: aldeias Lagoa Comprida,
Lago Branco, Jenipapo e Vargem Limpa. As quatro aldeias foram selecionadas como
principais pontos para o monitoramento dos isolados. A escolha se deu justamente a
partir da continuidade da análise do quadrilátero de recursos hídricos que define o
território dos isolados, conforme o esquema proposta por Cangussu Alves.
De acordo com o estabelecido em reunião com lideranças das quatro aldeias 3, a
proposta em tela consiste em considerar essas quatro aldeias como locais de referência
nas atividades de monitoramento territorial e sociocultural (vide mapa em anexo).

Pontos de apoio
A proposta é a de construir um ponto de apoio em cada uma das 4 aldeias
supramencionadas. Tais estruturas servirão de base intermitente a partir de onde a
equipe da Funai e seus colaboradores irão acampar e realizar as ações periódicas de
monitoramento territorial e sociocultural. Além de servir de referência para a
organização de expedições de monitoramento, os pontos de apoio também terão a
função de referência para atividades de proteção territorial. Mais do que isso, irão

3

Cf. “Ata da Reunião de consolidação do plano de trabalho em Lagoa Comprida”, Anex VI do
Relatório de Qualificação de informações e monitoramento Registro nº. 41 – Awá-Guajá (2020).
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garantir a presença da Funai na TI Arariboia, principal falha em relação ao Registro nº
41 e também principal motivo de reclamação dos indígenas.
Os pontos de apoio constituem estruturas físicas permanentes de baixo
orçamento e simples construção: basicamente um redário com jirau, cozinha externa e
local para armazenar equipamentos. As lideranças de cada uma dessas aldeias deverão
decidir, em conjunto com a Funai, qual o local apropriado para a construção desses
pontos de apoio, que deverão ficar entre as aldeias e a área de circulação dos isolados –
evitando, ao mesmo tempo, atrapalhar o cotidiano da aldeia guajajara e também
evitando invadir o território awá.

Base dos agentes ambientais da aldeia Jussaral com estrutura semelhante ao ponto de apoio proposto

Equipe e regime de escala
Considerando que serão quatro pontos de apoio a proposta é de trabalho é a de
estabelecer um regime fixo de alternância de atividades em cada um desses pontos. As
escalas deverão ocorrer prioritariamente em regime de 60 dias, alternando a estadia
entre os pontos. O tempo de estadia em cada local irá variar de acordo com a demanda e
as atividades programadas, mas foi estabelecido como padrão a escala abaixo:
6
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Local
Vargem Limpa
Jenipapo
Lago Branco
Lagoa Comprida
Deslocamento, levantamento de demandas
nas aldeias e contingências
TOTAL

Diárias
12
12
12
12
12
60

Ressalta-se que a área da TI Arariboia é consideravelmente menor que a maioria
das terras indígenas com presença confirmada de índios isolados e todas as aldeias são
acessadas via terrestre, o que facilita em muito a logística necessária para as ações de
monitoramento.
A proposta é intercalar as escalas de 60 dias (considerando os 30 dias de
descanso) em pelo menos 4 (quatro) trabalhos de campo por ano (considerando o
período de férias dos servidores e o necessário trabalho burocrático no escritório).
Serão portanto 4 entradas de 60 dias a cada ano, garantindo a presença contínua do
Estado em 240 dias do ano dentro da Terra Indígena.
A equipe mínima para a realização de cada escala deve ser composta de:
Servidores
Colaboradores eventuais
Auxiliares indígenas

02
01
05

A TI Arariboia é um local de enorme pressão territorial e também de pressão
política por parte dos guajajara. Além disso, são múltiplas as demandas no território, de
forma que não é aconselhável deixar um servidor sozinho durante a escala. Da mesma
maneira será necessário um colaborador eventual (mateiro) experiente e de confiança
dos servidores para que esse não dependa exclusivamente do auxílio dos indígenas.
Quanto aos auxiliares indígenas, sua ajuda é inestimável, pois são eles quem melhor
conhecem o território e as dinâmicas dos isolados, tendo sido fundamentais nas
expedições passadas.
Conforme o acordado na reunião final de consolidação do projeto, foi decidido
que cada aldeia irá selecionar 5 (cinco) indígenas para atuarem em conjunto da Funai
7
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durante o período que ela irá realizar os trabalhos de monitoramento. Assim, cada uma
das quatro aldeias será contemplada com 5 indígenas que receberão auxílio somente
durante o tempo em que trabalharem no ponto de apoio de sua aldeia4.
Atualmente a CTL Awá II, unidade descentralizada da FPE Awá que é
responsável pela TI Arariboia, conta apenas com 2 (dois) servidores. Com a atual
configuração é impossível realizar o regime de escala aqui proposto. Dessa forma, o
sucesso do plano em tela e da sobrevivência dos Awá-Guajá isolados depende do
crescimento do quadro de recursos humanos da CTL Awá II. Sugerimos que a
Fundação avalie a possibilidade de remoção de servidores interessados e de acolher
servidores de outros órgãos por meio de cessão.

Materiais e equipamentos
A FPE Awá deverá receber o mínimo de investimento para conseguir avançar
nos trabalhos de monitoramento, tais quais:


02 Pick-up Triton L200 Sport com guincho



02 GPS Garmim



02 Câmera fotográfica Canon Rebel T7



01 Notebook MIL-STD-810



01 Drone DJI Mavic 2

Capacitação
Considerando que a atual equipe da FPE Awá não desenvolve um trabalho
continuado de localização e monitoramento de indígenas isolados, será necessário
realizar uma capacitação. Após a formação da equipe, de seus colaboradores e auxiliares
indígenas, a COPLII deve formular Plano de Trabalho específico para a capacitação in
loco da equipe por meio de atividades teóricas e práticas sobre a Política de Proteção e
Localização de Índios Isolados.

4

Por exemplo, se seguirmos o modelo de escala padrão proposto na página anterior, cada aldeia
irá destinar 5 indígenas para trabalhar e receber auxílio durante 12 dias.
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Orçamento
Valor
QTD
TOTAL
Unitário
3390.14.01 Diárias de servidores
R$ 177,00 480 R$ 84.960,00
Finalidade: Diárias dos servidores da FPEAwa que participarão das ações em campo.
As Ordens de Serviço são geridas pela CGIIRC (SEAFPE), para confecção de ITE.
Item

Descrição (unidade)

Memória de cálculo: 2 Servidores x R$ 177,00 x 4 OS de 60 dias = R$ 84.960,00.
3390.36.02 Colaboradores Eventuais
R$ 88,50 240 R$ 21.240,00
Finalidade: Custear a participação dos colaboradores eventuais (mateiros, serradores,
etc.) que irão auxiliar nos trabalhos de campo e na logística das atividades dentro da TI
Araribóia.
Memória de cálculo:1 Colaborador x R$ 88,50 x 4 OS de 60 dias = R$ 21.240,00
Auxílio Financeiro - Colaborador
R$ 53,10 960 R$ 50.976,00
indígena
Finalidade: Custear a participação dos indígenas que irão auxiliar nos trabalhos de
campo e nos diálogos necessários junto as aldeias na TI Araribóia.
3390.48.01

Memória de cálculo:
5 Colaboradores por aldeia (20 no total) x R$ 53,10 (30% do valor de uma diária) x 16
OS de 12 dias = R$ 50.976,00.
Custo de R$ 3.186,00 por OS / Região.
Combustíveis
e
lubrificantes
3390.30.01
R$ 4,00 5.000 R$ 20.000,00
automotivos
Finalidade: Para abastecimento de veículos oficiais, quadriciclos e para manutenção de
máquinas e gerador de energia.
Realizar a logística de transporte de alimentação e material, deslocamento de servidores.
Memória de cálculo: Óleo Diesel S10, para caminhonetes e motor gerador = R$
12.000,00; Gasolina para quadricíclos e motocicletas = R$ 7.000,00; Óleos lubrificantes
para os demais veículos = R$ 1.000,00. R$ 5.000,00 para custeio de 4 OS de 60 dias.
339030. 04 Botijão de Gás de cozinha - Completo R$ 200,00 8
R$ 1.600,00
Finalidade: Preparo de alimentação nas bases e postos das TI’s e locais onde se monte
postos para isolamento e/ou quarentenas de servidores e indígenas.
Memória de cálculo:2 botijas x R$ 200,00 x 4 OS de 60 dias = R$ 400,00
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3390.30.07 Gêneros Alimentícios
R$
16.000,00
Finalidade: Suporte alimentar para as equipes de trabalho da FUNAI, colaboradores
eventuais e indígenas em trânsito e/ou em atendimento nas comunidades enquanto
durarem as atividades de campo.
3390.30.22 Material de limpeza e higiene
R$
4.000,00
Finalidade: Materiais para desinfecção e limpeza em geral, tais como álcool em geral,
detergente, água sanitária, desinfetante, sabão em pó, sabão em barra, etc. Também será
usado para fazer a assepsia da pessoas-Indígenas e não indígenas.
3390.33.03 Locação de veículos5
R$ 463,40 240 R$ 111.216,00
Finalidade: Locação para fins de apoio logístico ao transporte da equipe de trabalho e
materiais diversos.
Memória de cálculo: 1 caminhonete x 60 diárias x R$ 463,40 (valor da diária) x 4 OS
de 60 dias = R$ 111.216,00. O valor de locação de veículos por cada ordem de serviço
girará em torno de R$ 27.804,00.
Total do Plano de Trabalho

R$ 309.992,00

Conclusão
O presente Plano de Trabalho representa o início da estruturação de uma política
permanente de monitoramento dos Awá-Guajá isolados que habitam a TI Araribóia.
Representa também o início, ainda que tardio, de um projeto de reparação pela omissão
histórica da Funai perante à este povo, considerado um dos povos indígenas isolados
confirmados mais ameaçados do mundo.
Em tempos de COVID-19, ações pontuais apenas irão encobrir a possibilidade
real do extermínio desse Povo. O engajamento na consolidação de ações estruturais, tais
quais a proposta por esse Plano de Trabalho, é o único tipo de ação concreta que pode
garantir que a Funai cumpra com seu dever constitucional e não carregue em seu
histórico mais um triste episódio decorrente de sua omissão. Ainda há tempo.

5

O valor foi estimado caso a CGIIRC não consiga realizar a aquisição de um veículo para a FPE
Awá até a concretização do presente plano de trabalho.
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ANEXO I
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