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1 APRESENTAÇÃO
O Diagnóstico Etnoambiental Participativo, o Etnozoneamento e o Plano de Gestão da Terra 
Indígena Ipixuna foi elaborado nos anos de 2005 a 2006 pela Kanindé – Associação de Defesa 
Etnoambiental em parceria com a OPIPAM - Organização do Povo Indígena Parintintin do 
Amazonas, com a finalidade de servir como instrumento de planejamento de Gestão Ambiental 
da Terra Indígena.

Para sua realização contamos com o apoio da USAID – United States Agency International 
Development e Amigos da Terra da Suécia, que alocaram recursos para complementar os  
levantamentos do Diagnóstico e realizar o Plano de Gestão Ambiental da Terra Indígena Ipixuna.

Importante e necessário registrar a parceria da FUNAI – Fundação Nacional do Índio – e da  
OPIPAM - Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas.

O presente documento é o resultado de pesquisas bibliográficas, levantamentos de campo, 
imagens satélites, informações coletadas junto ao povo indígena Pykahu – Parintintin, realizados 
com a participação de pesquisadores não indígenas e indígenas, contando ainda com o apoio 
de funcionários da FUNAI.

Neste livro o leitor irá encontrar informações sobre a etno-história, a fauna, a vegetação, meio 
físico e a socioeconomia da Terra Indígena Ipixuna. Informações relevantes para a proteção do 
território indígena e da cultura do povo Pykahu – Parintintin do Amazonas.
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2 ETNO-HISTÓRIA

2.1 OS PYKAHU/PARINTINTIN 
DO AMAZONAS 
Os Pykahu – Parintintin do Amazonas são falantes da família lingüística Tupi Kawahib, patri-
linear, sua organização social é de metades exogâmicas com nomes de pássaros – Mytum ou 
Mytunynguera (Mutum) e Kwandu (Gavião Real).

O nome Pykahu significa Avoante, um pássaro que existe na região do rio Madeira, nome este 
que os jovens só vieram a conhecer durante o diagnóstico etnoambiental e o etnozoneamento. 
Já o nome Parintitin acredita-se que tenha sido dado pelos Munduruku e signifique os que  
habitam mais ao norte. Possuem uma população de aproximadamente 54 indivíduos.

A primeira referência histórica aos Kawahib data do final do século XVIII quando, de acordo 
com pesquisa de Nimuendaju (1924), eles estavam localizados na confluência dos rios Arinos 
e Juruena, formadores do Tapajós. No final do século XIX e inicio do XX travaram diversas lutas 
contra os seringueiros. Com a morte de seu chefe Byahú, os Pykahu – Parintintin se dividem 
em três grupos: o do seu filho Pyrehakatú, que passou a ocupar o vale do Ipixuna; o de Diai’í, 
que ocupou a região do alto Maici (onde Nimuendaju estabeleceu o Posto de Pacificação do 
Serviço de Proteção aos Indigenas - SPI); e o de Uarino (Quatro Orelha) que ocupou a boca do 
rio Machado.
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Em 1922 o Serviço de Proteção aos Indigenas foi chamado para fazer o contato com um grupo 
de Pykahu – Parintintin que viviam perto de uma região do seringal de Manuel Lobo conhecida 
como Três Casas. Já na década de 70 a FUNAI – Fundação Nacional do Indio instalou um Posto 
Indígena no local.

O contato pôs fim às hostilidades com outros indígenas e regionais, no entanto proporcionou 
uma série de epidemias como sarampo e gripe que vitimou dezenas de Pykahu – Parintintin, 
reduzindo drasticamente sua  população, comprometeu seu território e sua cultura e os tor-
nou dependentes do poder econômico da região, contribuindo para o desaldeamento de um 
grande número de indígenas, que vivem na cidade de Humaitá, Manicoré, Borba, Terra Indíge-
na Andirá e Manaus, no estado do Amazonas, e Ji-Paraná, Calama, Porto Velho, Terra Indígena 
Igarapé Lourdes e Itapoã D’Oeste, no estado de Rondônia, em busca de acesso à educação e 
atendimento à saúde. 

Nimuendaju registra de forma passageira que, apesar de suas precauções, “... o catarro espa-
lhou-se entre eles logo após os primeiros contatos...”

No final dos anos 1990 tiveram seus territórios regularizados e passaram a se articular politica-
mente e a fazer parcerias em busca do etnodesenvolvimento e da valorização de sua cultura.
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2.2 A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
Os Pykahu – Parintintin, habitantes da Terra Indígena Ipixuna no período do diagnóstico, viviam 
em duas aldeias às margens do rio Ipixuna – Canavial e Canavial II.

A comunidade administra recursos próprios de trabalhos com coleta de castanha, açaí, pes-
cado, agricultura (mandioca, milho, amendoim) e o turismo de pesca, que é uma atividade que 
estava iniciando no período em que o diagnóstico foi realizado. 
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2.3 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA
A Terra Indígena Ipixuna apresenta uma área de 215.362,1079 ha (duzentos e quinze mil, 
trezentos e sessenta e dois hectares, dez ares e setenta e nove centiares) e perímetro de 
273.128,23 metros (duzentos e setenta e três mil, cento e vinte e oito metros e vinte e três 
centímetros), situada no município de Humaitá, Estado do Amazonas, homologada pelo De-
creto de 3 de novembro de 1997.

Os Pykahu – Parintintin possuem um forte vínculo com seu espaço territorial, identificam os 
locais das aldeias como “Ga´gwyr” que passam a ser propriedade de seus filhos e filhas. Lugares 
onde andam ao longo dos rios e igarapés são “ga-yvy” – lugar do chefe do grupo. 

Quem abriu todos os lugares da área e que justifica a justa reivindicação e direito do grupo à 
região que habita foi o lendário Taraveapoa’í. Ele veio, segundo o mito, de uma região onde 
não existiam árvores, nem terra, só água. Embarcou com seus seguidores em uma canoa e ficou 
três dias e três noites sem ver terra. Depois subiu o rio até chegar ao Madeira, de onde chegou 
ao rio Marmelos. Quando chegou ao Maicí parou no lugar denominado Imoko, fez uma casa e 
uma roça. Em seguida, segundo a história foi de lugar a lugar; em cada lugar permaneceu um 
tempo, até ficar enjoado e ir embora, rio acima. Ele deu nome aos lugares segundo suas carac-
terísticas e fatos lá ocorridos. Depois os chefes dos grupos locais ocuparam os sítios que foram 
abertos por Taravepoa’í. 

Este antepassado, que têm status de mito, forneceu aos  Pykahu - Parintintin a posse da terra 
que ocupam e depois foi embora, rio acima, “na terra em frente de nós” - “Tenoudeuhu” - onde 
estabeleceu outros povos, talvez, conforme contam, os Uru-Eu-Wau-Wau. (Levinho, 1990).
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2.4 COSMOLOGIA
A cosmologia Pykahu – Parintintin tem como expressão central o mito de Pindova’úmi’ga  
(ou Mbirova’úmi’ga), o poderoso ancestral chefe/xamã que criou a Gente do Céu 
(Yvága’nga) que aparece para os xamãs em suas cerimônias. Na narrativa mítica, 
Pindova’úmi’ga vai sucessivamente ao céu, ao rio, no subsolo e ao interior de uma  
árvore, encontrando-os já ocupados por, respectivamente, muitos espíritos, peixes, fan-
tasmas e abelhas. Ele ergue então sua casa do trecho de floresta mais fértil para o segun-
do nível do céu, que ainda estava vazio, onde ele e seu filho se tornam a Gente do Céu.  
 
 

2.5 PRÁTICAS RELIGIOSAS
A cura com plantas era feita por um xamã (ipají) em uma cerimônia chamada tocaia (“caçada 
cega”). O ipají deveria entrar em transe em um pequeno cômodo (tocaia) na praça, fazendo 
uma viagem espiritual em todos os patamares do cosmos para convencer os espíritos a virem 
soprar no paciente e recuperá-lo. Um outro xamã poderia sair da tocaia e conversar com os 
espíritos. 

As regiões visitadas pelo xamã em seu transe correspondem aos patamares do cosmos visitados 
por Pindova’úmi’ga. A viagem é concluída com uma visita de convencimento à Gente do Céu, 
e por fim ao próprio Pindova’úmi’ga. Cada espírito poderia se anunciar com uma canção es-
pecífica (entoada através da voz do ipají na tocaia), e era respondida pelo ipají que estava fora, 
que deveria pedir sua ajuda. 

O sonhar é estreitamente associado ao xamanismo. Um ipají ou um aprendiz podem encontrar 
espíritos em seus sonhos. Pessoas comuns podem ter sonhos premonitórios, principalmente 
relativos a sucesso em caçadas, ou à doença e morte. Mas um xamã pode controlar a chegada 
do futuro em seus sonhos. Os Ipají, inclusive, nasciam por meio de sonhos: um ipají poderia 
sonhar com um espírito particular, ou com uma Gente do Céu, que anunciava seu nascimento 
de uma mulher específica. O próximo filho dessa mulher então seria destinado ao aprendi-
zado do xamanismo pelo xamã que sonhou, e o espírito que renasceu nele poderia ser seu  
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rupigwára, o espírito agente de seu poder.

O rito religioso central dos Pykahu – Parintintin é a cerimônia de cura por um ipají, mas já não é 
mais praticada. A cadeia de transmissão do conhecimento xamanístico foi quebrada pela morte 
prematura de muitos xamãs por epidemias após o contato. Muitas das crianças sonhadas pelo 
último ipají ainda estão vivas, mas ele morreu antes que pudesse transmitir-lhes seu conheci-
mento.

São referidas as presenças de alguns seres extraordinários que existem na região mais central da 
Terra Indígena, na região de igarapé Sucuriju e de Campo/Cerrado: Jakaredjawara, que possui 
mão, pés e cabeça de onça e o resto do corpo é como um jacaré; a Boikaguhua, descrita como 
a “cobra grande do campo” e a Tukanapeywa, cuja presença indica grande fartura, conhecido 
como “piolho de cobra”.

A prática acima referida tem desaparecido após o contato com o não índio e principalmenete 
nos últimos anos devido à presença missionária na terra indígena. Os indígenas citam a JOCUM 
(Jovens Com Uma Missão) como uma das missões presentes na Terra Indígena, e falam que os  
missionários tem atuado onde o Estado Brasileiro deixa de cumprir o seu papel. 

A Missão ANTIOQUIA entre os índios Pykahu – Parintintin (ligada à JOCUM), tem atuado na  
educação, alfabetizando os indígenas e nos trabalhos de evangelização, embora isto não seja 
dito de maneira clara, e os Parintintin tenham dito aos missionários para não misturarem  
educação com religião. 

O Yrerua – Festa do Guerreiro era realizada quando os Pykahu – Parintintin conquistavam  
territórios dos seringueiros que invadiam sua área, e não se realizava há 60 anos. Durante o di-
agnóstico, os mais velhos foram pagos para ensinar o ritual aos mais jovens. Desde esta época os 
indígenas vem realizando a festa todos os anos. Além das festas tradicionais, celebram também 
as datas cívicas nacionais, como o Sete de Setembro, e as festas religiosas, como Santo Antônio 
na Aldeia Traíra, e São José na Aldeia Pupunha, Nossa Senhora Aparecida e o Natal, além de 
datas festivas como aniversários.
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2.6 PRODUÇÃO E FONTE DE RENDA
As principais fontes de renda atualmente têm origem na prestação de serviços em contratos 
com o poder público e nos programas sociais e políticas públicas governamentais, entre os 
quais a FUNASA, SEMED, FUNAI e o Auxílio Maternidade e Bolsa Família, e o excedente da 
produção que é vendido no mercado da região. 

São coletores de patuá, açaí, tucumã, bacaba, buriti, pupunha e castanha e produtores de 
farinha que é vendida para o mercado consumidor de Humaitá. Praticam a pesca artesanal nos 
rios e igarapés, sendo os peixes vendidos na região. 

Possuem criações de pequenos animais, patos, galinhas e porcos. Cultivam frutíferas (banana, 
manga, caju, laranja, limão, cacau, goiaba), além de possuirem roçados onde são plantados 
macaxeira, batata, jerimum, melancia, cana, mandioca, pimenta, milho, cará e abacaxi.

As mulheres produzem artesanatos que são vendidos na cidade.

Devido a dificuldade de transporte para escoamento, pouco é produzido.
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2.7 SAÚDE
O atendimento a saúde pela FUNASA é precário e os indígenas usam a medicina tradicional 
como ervas e raízes para os problemas de saúde de menor gravidade.

O agente indígena de saúde foi capacitado pela JOCUM (Jovens Com Uma Missão) em mi-
croscopia, os missionários também têm levado medicamentos para a aldeia e deixado para os 
indígenas, que não possuem qualificação profissional para ministrar medicamentos.

Não existe posto de saúde, nem profissionais de saúde nas aldeias, o atendimento quando 
ocorre funciona na escola.

2.8 EDUCAÇÃO
Na aldeia do Canavial o ensino fundamental é ministrado em uma escola construída em madei-
ra. A professora é uma pedagoga (não indígena), que vem tentando viabilizar o ensino bilingue, 
o problema é que ela não fala o Tupi Kawahib.

15



3 LEVANTAMENTOS 
BIOLÓGICOS E MEIO FÍSICO

3.1 MEIO FÍSICO
A Terra Indígena Ipixuna está inserida no grande domínio geológico denominado de Bacia  
Amazonas-Solimões que engloba 3 unidades geológicas do Cenozóico (Há - Aluviões Holo-
cênicos, TQs - Formação Solimões e Hai - Aluviões Indiferenciados Holocênicos). 

Os estudos caracterizaram o solo da Terra Indígena como:
• Ga (Gleissolo Háplico Alumínico associado com Neossolo Flúvico Distrófico e Plintossolo 
Háplico);
• PTa1 (Plintossolo Pétrico associado com  Plintissolo Argilúvico Alumínico e Argissolo Vermelho 
Amarelo Alumínico);
• PTa2 (Plintossolo Argilúvico associado com Plintossolo Háplico e Latossolo Amarelo podzólico 
Alumínico);
• PTa3 (Plintossolo Argilúvico Distrófico associado com Plintossolo Háplico Distrófico e Argis-
solo Vermelho Amarelo Alumínico);
• LAa (Latossolo Amarelo Alumínico textura média associado com Latossolo Amarelo Alumínico 
textura argilosa e Neossolo Quartzarênico);
• PVa1 (Argissolo Vermelho Amarelo Alumínico associado com Latossolo Vermelho Amarelo 
Alumínico e Cambissolo Háplico Alumínico);
• PVa2 (Argissolo Vermelho Amarelo Alumínico  associado com Latossolo Amarelo Alumínico, 
Latossolo Vermelho Alumínico e Cambissolo Háplico).
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3.2 VEGETAÇÃO
A cobertura florestal da área é representada por seis fitofisionomias diferentes, sendo que sua 
maioria é composta por: 1) Floresta ombrófila densa de terras baixas com dossel emergente  
associadas à floresta ombrófila aberta com palmeiras; 2) Floresta ombrófila densa aluvial de  
dossel emergente e 3) Floresta ombrófila aberta de terras baixas, associada com influência  
fluvial e/ou lacustre-arbustiva com palmeiras (RADAMBRASIL, 1978). 

Foram cadastrados na área de estudo 2.060 indivíduos, sendo que as árvores reconhecidas  
vulgarmente como Abiu cascudo, Arara cacau, Libra, Mara vovô, Mirassacaca, Mirassacaca 
branca e Vicente, totalizaram 107 indivíduos que não foram identificados em nível de espécie. 
Dessa maneira, a identificação taxonômica da composição florística nos cinco hectares de terra 
firme correspondeu a 1.953 indivíduos, distribuídos em 39 famílias botânicas, 102 gêneros e 
141 espécies.  Ver Tabela 1 - pág 77. 
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3.3 ICTIOFAUNA
Durante o inventário preliminar de ictiofauna foram capturados um total de 207 exemplares. 
Estes números estiveram distribuídos em 3 ordens, 15 famílias, 27 gêneros e 35 espécies 
representados neste trabalho por 54% Characiformes, 31% Siluriformes e 15% Perciformes.  
Ver Tabela 2 - pág 80.

3.4 AVIFAUNA
Os trabalhos de campo desenvolvidos na Terra Indígena Ipixuna, no Município de Humatá  
- AM, resultaram em uma lista de 348 espécies de aves, distribuídas em 65 Famílias. As 
Famílias mais representativas quanto à riqueza de espécies foram: Tyrannidae (39 spp),  
Thamnophilidae (28 spp), Thraupidae (24 spp), Psittacidade (15 spp) e Dendrocolaptidae e 
Accipitridae, ambas com 14 espécies. Foram coletados 231 espécimes representando 109  
espécies, os quais encontram-se depositados nas Coleções Ornitológicas do Museu Paraense 
Emílio Goeldi. 

Alguns dos registros realizados devem ser ressaltados: a espécie Pionopsitta barrabandi (cu-
rica-de-bochecha-laranja), é aqui registrada pela primeira vez para a margem direita do rio 
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Madeira e conseqüentemente esse é o primeiro registro da espécie para o interflúvio Madeira-
Tapajós. Também se ressalta a observação de um indivíduo de Simoxenops ucayalae (limpa-
folha-de-bico-virado), considerada uma espécie especialista em bambus, configurando-se o 
primeiro registro da espécie no estado do Amazonas e especificamente no inteflúvio Madeira-
Tapajós. Por fim, a identificação de uma nova espécie para a ciência pertencente ao gênero  
Herpsilochmus (Thamnophilidae), relacionado ao grupo “atricapillus”, a qual será formalmente 
descrita no futuro, tendo em vista que estudos taxonômicos mais detalhados sobre esse táxon 
já foram iniciados.

A avifauna amostrada apresenta vários níveis de endemismos (Haffer, 1985; Haffer, 1990). 
Das 348 espécies registradas, 83, ou seja, 23,85% são endêmicas da Amazônia, das quais 06 
(Pyrrhura perlata, Rhegmatorhina hoffmannsi, Skutchia borbae, Conopophaga melanogaster, 
Dendrocolaptes hoffmannsi e Lepidothrix nattereri), estão restritas à sub-região zoogeográfica 
Madeira-Tapajós (Stotz et al., 1996). Ver Tabela 5 - pág 83.
 

3.5 HERPETOFAUNA
Foram registrados treze espécies de anfíbios e vinte e duas de répteis, sendo  
Viperidae 10%, Boidae 40%, Elapidae 10% e Colubridae 40%. A maioria das espécies de  
répteis, principalmente lagartos, foram apenas observadas. Ver Tabela 4 - pág 82.
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3.6 MASTOFAUNA
Foram registrados 48 avistamentos distribuídos em 14 espécies diferentes. O destaque maior é 
da comunidade de primatas que ocorre na área de estudo, com um total de sete espécies de 
macacos que variam de pequeno porte (Soim - Mico emiliae, médio porte Chambeta - Samiri 
ustus, e Macaco-prego - Cebus apella) a grande porte (Macaco-aranha - Ateles chamek). 

A espécie de primata macaco-barrigudo (Lagothrix lagotricha) foi confirmada através de vocali-
zações ouvidas durante o trabalho de levantamento, porém, não foi possível a sua visualização.  
A ocorrência de primatas de grande porte ressalta a hipótese de que a área encontra-se bem 
preservada, pois são espécies sensíveis a perturbações de seu habitat. 

Foram encontradas pegadas de anta (Tapirus terrestris) adulta e de um filhote, foi obser-
vada uma toca recente e pegadas de tatu-canastra (Priodontes maximus). Observado um  
cupinzeiro atacado por um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) onde foi possível  
observar rastros e marcas deixadas no momento de alimentação. Encontradas pegadas de  
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tamanduá-mirim ou manbira (Tamandua tetradactyla).

Observadas fezes e pegadas de cateto (Pecari tajacu) e em alguns locais foi possível observar 
também pegadas de queixadas (Tayassu pecari), evidenciando a presença dessas duas espécies.

O registro de paca (Agouti paca) foi feito através de três animais abatidos pelos indígenas em 
ocasiões diferentes. 

Três confirmações de ocorrência devem ser ressaltadas, tamanduá-bandeira - Myrmecophaga 
tridactyla, tatu-canastra - Priodontes maximus e onça-pintada - Pantera onça, por se tratarem 
de espécies que constam como vulneráveis na lista oficial do IBAMA (2003), sendo que as  
espécies M. tridactyla e P. maximus constam como vulneráveis também na lista da IUCN. Já a  
espécie P. onça consta como “perto da ameaça” (Near Threatened) pela lista da IUCN (The 
IUCN Red List of Threatened Species). Ver Tabela 3 - pág 81.
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4 TURISMO
O estudo realizado tinha como objetivo uma análise comunitária no que se refere à percepção, 
aceitação e expectativas do turismo na Terra Indígena Ipixuna.  

Visto/considerando que o reconhecimento/conhecimento da comunidade entrevistada/recep-
tora subsidia o planejamento, orientando assim as fases de implantação e monitoramento (Le-
andro et al, 2007), sendo, portanto, determinantes para o sucesso da proposta (Borges, 2003).

Os dados foram coletados com a utilização de questionários de linguagem simples e direta,  
entrevista informal e registros fotográficos. Tendo como universo amostral 16 indígenas  
residentes na aldeia Canavial, sendo 43,75% do sexo feminino e 56,25% do sexo masculino.

A comunidade demonstrou pouco conhecimento sobre a atividade de turismo. No levan-
tamento realizado, diante da possibilidade de opinar para o desenvolvimento de atividades  
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relacionadas ao turismo, 25% disseram que proibiriam a realização do  
turismo na Terra Indígena, 50% afirmaram que estimulariam o desenvolvi-
mento do turismo e 25% preferiram não opinar.

Durante a validação do diagnóstico, estes reforçaram o desejo de desenvolver 
a atividade, sendo recomendado:
• A comunidade deve optar e se manter centrada em planejamento e tomada 
de decisões participativas, possibilitando que um número cada vez maior de 
indígenas participe da construção de um modelo de turismo adequado às 
necessidades e potencialidades locais;
• Por tratar-se de uma atividade de base local, o ecoturismo deverá ser o 
principal segmento considerado; 
• Realizar oficinas de capacitação, onde poderão ser apresentadas e discuti-
das as melhores alternativas para a implementação de atividades turísticas, 
evitando assim que essas comunidades padeçam por tomadas de decisões 
equivocadas;
• A observação de aves (Birdwatching) entre outras potencialidades ecoturís-

ticas, surge como alternativa econômica significativa.
• Concentrar esforços na observação e compreensão de destinos turísticos 
de base local já existentes, buscando alternativas para minimizar os impactos 
negativos;
• Optar pela divisão justa de recursos advinda do turismo, evitando assim 
inúmeros conflitos sociais que geralmente são presenciados em outras locali-
dades;
• Elaborar um Plano de Viabilidade Econômica;
• Elaborar plano de ecoturismo;
• Caso opte-se por atividades de pesca esportiva é indispensável a elaboração 
de um estudo detalhado do potencial pesqueiro (elaborado por profissionais 
da área de Ictiofauna), que possa embasar adequadamente as decisões da 
comunidade, principalmente quanto à realização ou não da atividade;
• Analisar as possibilidades de inserção de Quelônios às atividades turísticas;
• Elaborar um manual de conduta para os visitantes;
• Buscar junto ao poder público a realização/inserção de discussões relacio-
nadas ao turismo em Terras Indígenas.

23



5 ETNOZONEAMENTO

5.1 INTRODUÇÃO
O etnozoneamento foi realizado com o objetivo de definir o uso e a gestão da Terra Indígena 
Ipixuna.

Como subsídio foi utilizado o Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena Ipixuna 
e os resultados obtidos com a validação dos estudos feitos pelos pesquisadores indígenas e não 
indígenas. A linguagem é simples, pois este é um instrumento de gestão a ser utilizado pela 
comunidade e suas organizações.

Realizado e validado o diagnóstico pela comunidade indígena, o passo seguinte foi a elabo-
ração do etnozoneamento, que será utilizado como instrumento para a gestão territorial da 
Terra Indígena Ipixuna.

O etnozoneamento é um instrumento técnico político (Correia, 2007), que será utilizado pelos 
Pykahu - Parintintin para garantir a implementação do Plano de Gestão de seu território.

Antes da oficina para a definição do Etnozoneamento foram realizadas atividades de capaci-
tação voltadas para o resgate da cultura. Durante um mês dois indígenas mais velhos ensinaram 
os mais jovens como preparar a Festa do Guerreiro - Yrerua, neste período aprenderam a con-
feccionar flechas, vestimenta tradicional e a dançar o Yrerua.

Na oficina para a elaboração do etnozoneamento foi realizada uma festa cultural que não 
ocorria há 60 anos. O primeiro Yrerua realizado na aldeia Canavial teve o valor de resgatar 
ritos que haviam sido guardados no tempo, sem que os jovens tomassem conhecimento de sua 
importância.
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Os Pykahu - Parintintin discutiram com os técnicos os conceitos do que seria o etnozoneamen-
to, depois se dividiram em grupos, sendo criados três grupos de trabalho para definirem como 
seria feita a gestão da terra indígena.

Cada grupo tinha como atividade desenhar seu território e definir como deveria ser o uso do 
mesmo. A todos foram fornecidos mapas que foram desenhados pelos indígenas durante as 
oficinas do diagnóstico etnoambiental e haviam sido digitalizados no escritório da Kanindé. 

Cada grupo desenhou um novo mapa e decidiu as normas de utilização do território indígena.  

Após os trabalhos de grupo, a comunidade se reuniu e foram realizadas as apresentações de 
cada grupo. Estas apresentações foram feitas por um ou mais indígenas escolhidos no grupo. Os 
técnicos da Kanindé só se manifestavam se solicitados pelos apresentadores.

Realizadas as apresentações, o passo seguinte foi cruzar as informações e devolver para a 
plenária, para que esta pudesse decidir o que era melhor para a comunidade e o território 
indígena. Havendo sempre a busca do consenso. 

O tema polêmico foi o do turismo, pois parte da comunidade não concordava, por argumentar 
que este só beneficiava alguns líderes indígenas. Após muita discussão se chegou ao consenso 
de que este deveria ser desenvolvido, mas que antes os indígenas deveriam ter um Plano de 
Turismo, onde todos pudessem ser beneficiados.

Os Pykahu - Parintintin definiram que a cada dois anos fariam a avaliação se estavam respei-
tando o etnozoneamento e o que já havia sido alcançado desde sua elaboração, definindo 
ainda que na Terra Indígena Ipixuna só houvessem três Zonas: Produção, Proteção e Caça.

A implementação do etnozoneamento ficou como dever da comunidade, porém os lideres e 
os diretores da Kwarantã – Associação do Povo Indígena Parintintin da Terra Indígena Ipixuna 
ficaram com a responsabilidade de divulgar e implementar, fazendo com que todos da comu-
nidade tivessem acesso e conhecimento do que fora decidido. 

Para cada Zona criaram e definiram normas de utilização, que são a seguir descritas. O mapa 
final com as três zonas consta no verso da capa desta publicação.
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5.2. ZONA DE PRODUÇÃO
5.2.1 Descrição
A zona de produção da Terra Indígena Ipixuna foi definida pelos Pykahu - Parintintin como a 
parte do território indígena que será utilizada para o extrativismo, a agricultura, o ecoturismo e 
quaisquer outras atividades produtivas.

Nesta estarão localizadas as roças, as moradias, as atividades de manejos e as ações voltada à 
produção sustentável.

5.2.2 Objetivo Geral
Desenvolver de forma sustentável as ações voltadas à produção econômica e à geração de 
renda.

5.2.3 Objetivos Específicos
• Sediar residência para funcionários da FUNAI/Saúde/Educação, escola, posto de saúde, alo-
jamento para pesquisadores, posto de fiscalização, casas para receber turistas, barracões para 
colocar a produção e qualquer outra infra-estrutura necessária para apoiar a comunidade;
• Controlar acessos para as aldeias e interior da Terra Indígena Ipixuna;
• Promover o manejo florestal de uso múltiplo, extrativismo e desenvolvimento de agricultura 
ou outras atividades produtivas;
• Desenvolver o ecoturismo.

5.2.4 Resultados esperados
• Construídas as residências, Postos de Saúde, Escolas, Centro de Vivência e Postos Indígenas 
valorizando a arquitetura indígena;
• Postos de fiscalização construídos valorizando a cultura indígena, equipados e com recursos 
humanos atuando na defesa da terra indígena;
• Indígenas desenvolvendo o manejo florestal de uso múltiplo e com seus roçados produzindo 
de forma sustentável;
• Matas ciliares protegidas;
• Atividades de ecoturismo sendo desenvolvidas respeitando a cultura e o meio ambiente.
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5.2.5 Indicadores de resultados
• Número de roças manejadas;
• Mata ciliar protegida;
• Número de construções realizadas valorizando a cultura indígena;
• Plano de Manejo florestal de uso múltiplo sendo executado;
• Número de turistas que visitaram a terra indígena;
• Produção colhida;
• Escola e posto de saúde funcionando com profissionais contratados pelo Estado ou município.

5.2.6 Normas Gerais
• Realizar ações e atividades voltadas para o resgate de cultura;
• A infra-estrutura necessária para as atividades apontadas para esta Zona deverá ser imple-
mentada nas aldeias Canavial e Canavial II e nas áreas definidas para os postos de fiscalização;
• As construções voltadas para a atividade de turismo devem valorizar a cultura indígena, de-
vendo ficar afastadas das aldeias para não interferir no dia-a-dia do indígena;
• A entrada de turistas na terra indígena obedecerá à regulamentação legal de entrada em terra 
indígena, definida pela FUNAI, e só poderá ocorrer com autorização da comunidade, que co-
municará por escrito à Associação Indígena e a FUNAI;
• Os turistas deverão ser acompanhados sempre por guias indígenas, que serão escolhidos pela 
comunidade;
• Os guias indígenas deverão ser capacitados para as atividades de turismo;
• Os recursos adquiridos com a atividade de turismo deverão beneficiar toda a comunidade e 
ser utilizados em projetos que beneficiem o povo e a terra indígena;
• As atividades de manejo florestal devem ter o acompanhamento de técnicos que deverão 
elaborar os planos de manejo florestal de uso múltiplo;
• A agricultura deve ter o acompanhamento de técnico;
• Os indígenas devem ser capacitados para atuarem nas atividades a serem realizadas na terra 
indígena, para que no futuro não seja necessário a contratação de não índios;
• Todas as atividades desenvolvidas devem ter o componente cultural como parte integrante 
das mesmas.
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5.2.7 Atividades
• Recuperação da mata ciliar com espécies da vegetação nativa;
• Resgate cultural, com ênfase no ensino da língua materna;
• Construção de toda infra-estrutura necessária na terra indígena;
• Manejo florestal de uso múltiplo, em especial do açaí, babaçu, andiroba, breu e castanha;
• Construção de barcos e canoas para a comunidade e para venda a não indígenas;
• Criação de animais silvestres;
• Desenvolvimento de um programa de educação ambiental para o interior e entorno da terra 
indígena;
• Desenvolvimento e implantação do Plano de Ecoturismo;
• As instalações voltadas ao turismo deverão ser construídas no local onde havia o posto do 
SPI - Serviço de Proteção ao Índio; 
• Apoio ao escoamento da produção;
• Manejo de roças;
• Educação formal e de valorização cultural com contratação dos indígenas mais velhos para 
atuarem como professores da língua materna e da cultura Pykahu - Parintintin;
• Fiscalização e vigilância no limite e interior da terra indígena;
• Desenvolvimento de pesquisas voltadas a atividades produtivas;
• Capacitação em vigilância e fiscalização, turismo, gestão, administração, prestação de contas, 
agroecologia, legislação ambiental e indigenista, conservação ambiental entre outros temas;
• Valorização da medicina tradicional, que deve ser utilizada nas ações de saúde desenvolvidas 
na terra indígena;
• Atendimento a saúde indígena;
• Construção de Centro Cultural;
• Desenvolvimento e implantação de um Programa de resgate cultural;
• Utilização na escola do Diagnóstico Etnoambiental Participativo e do Etnozoneamento.
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5.3 ZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL
5.3.1 Descrição
Definida pelos Pykahu - Parintintin como a parte do território indígena onde será guardada 
para preservar a natureza, não sendo permitida nenhuma atividade que cause danos ao meio 
ambiente. As atividades indígenas estarão restritas a fiscalização e vigilância.

5.3.2 Objetivo Geral
• Preservar a natureza;
• Proteger a região do Repartimento, por ser o local onde os peixes vão se reproduzir. 

5.3.3 Objetivos Específicos
• Proteger os animais e a floresta;
• Proteger as nascentes dos rios e igarapés;
• Garantir a reprodução dos animais silvestres;
• Proteger as margens dos rios e igarapés.

5.3.4 Resultados esperados
Protegidas as regiões consideradas frágeis e que são criadouros de animais e peixes.

5.3.5 Indicadores
• Animais sendo avistados facilmente;
• Floresta preservada;
• Águas sem contaminação de agrotóxicos e sem lixo jogado nos rios e igarapés;
• Locais que sejam bonitos e preservados.

5.3.6 Normas Gerais
• Proibido o desmatamento ou atividades humanas que provoquem danos à natureza;
• A pesquisa só será permitida no caso de não haver a possibilidade de ser realizada em outros 
locais.

5.3.7 Atividades
• Realizar vigilância e fiscalização para impedir a entrada de invasores;
• Orientar os Pirahã para não queimarem as margens dos rios e igarapés, durante a coleta de 
produtos da natureza.
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5.4 ZONA DE CAÇA
5.4.1 Descrição
Locais destinados a caça de subsistência ou provenientes do manejo, respeitando o período de 
reprodução dos animais.

5.4.2 Objetivo Geral
Caça de subsistência realizada de maneira controlada e desenvolvimento da criação de animais 
silvestres.

5.4.3 Objetivos Específicos
• Desenvolver o manejo de fauna;
• Respeitar o período reprodutivo dos animais;
• Desenvolver pesquisas sobre a fauna;
• Monitorar a fauna da Terra Indígena Ipixuna;
• Caçar e pescar apenas para alimentação ou gerar renda para a comunidade dentro da ativi-
dade de manejo.

5.4.4 Resultados esperados
• Fauna manejada e garantida sua reprodução;
• Caça e pesca garantida para as gerações futuras;
• Pesquisa de fauna sendo desenvolvida na terra indígena;
• Indígenas criando animais silvestres e obtendo aumento na renda familiar com a venda destes 
animais.

5.4.5 Indicadores
• Número de animais caçados;
• Número de pesquisa de fauna desenvolvida;
• Aumento da presença de animais na região onde se desenvolver as caçadas;
• Número de projetos de criação de animais silvestres desenvolvidos;
• Quantidade de peixes pescados.
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5.4.6 Normas Gerais
• Não será permitida a caça e a pesca por não indígenas, caso o(a) indígena seja casado(a) 
com o não indígena e este viver no interior da terra indígena, este terá direito a caçar para sua  
subsistência e a criar animais silvestres para a comercialização;
• Serão respeitados os períodos reprodutivos;
• Permitido o manejo da fauna;
• Serão apoiadas atividades de pesquisa sobre fauna;
• O indígena não poderá convidar não indígenas para caçar ou pescar na TI, caso isto ocorra a 
comunidade tem o direito de retirar esta pessoa do território indígena;
• É permitido o desenvolvimento de projetos de criação de animais silvestres;
• A venda de animais silvestres só poderá ocorrer se esta fizer parte de um plano de criação de 
animais silvestres e devidamente licenciada pelo órgão ambiental responsável;
• A pesca esportiva e Birdwatching (observação de aves) só poderão ser realizadas pelo turista 
se houver a permissão da comunidade indígena e apenas dentro da área destinada ao turismo. 
Esta atividade deve ser normatizada dentro do Plano de Turismo da Terra Indígena Ipixuna.

5.4.7 Atividades
• Criação de animais silvestres;
• Caça respeitando o período reprodutivo;
• Fiscalização e vigilância para impedir a entrada de caçadores não indígenas;
• Realização de plano de manejo da caça e pesca;
• Desenvolvimento de programas e projetos de geração de renda voltados para a utilização do 
pescado obedecendo as normas ambientais;
• Capacitação dos indígenas na criação de animais silvestres, no manejo da caça e nas ativi-
dades voltadas para o turismo.
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5.5 CONCLUSÃO
A implementação e o sucesso do que foi definido e planejado depende do conhecimento e 
apropriação por parte da comunidade do etnozoneamento, para tanto recomendamos que 
sejam utilizados nas escolas os conhecimentos produzidos durante o diagnóstico etnoambiental 
e o etnozoneamento.

O envolvimento e apropriação deste instrumento por parte da FUNAI e de entidades que de-
senvolvem atividades junto ao povo indígena é de suma importância para o que a execução do 
que foi planejado pelos Pykahu possa fazer parte do planejamento do órgão indigenista, das 
instituições públicas, organizações não governamentais e associações indígenas, garantindo o 
respeito às decisões tomadas pela comunidade.

A avaliação precisa ocorrer conforme planejada, sendo fundamental para que se possa acom-
panhar e, se necessário, traçar mudanças no que foi proposto.

Recomendamos a publicação do material produzido e que este seja distribuído na rede pública 
de ensino e utilizado na escola indígena.
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6 ENTORNO DA TERRA 
INDÍGENA IPIXUNA

6.1 HUMAITÁ
A Terra Indígena esta inserida no município de Humaitá. 

Humaitá geograficamente situa-se na Região Norte do País, sendo a única cidade localizada 
à margem esquerda do rio Madeira, no entroncamento mais importante dentro da Amazônia 
Ocidental, na conjunção das rodovias BR 319 (Porto Velho-Manaus) e BR 230 (Transamazôni-
ca). Tomando-se à jusante do rio Madeira chega-se em três dias à capital do Estado, indo-se à 
montante leva-se um dia para atingir Porto Velho. 

Pelo critério geopolítico do IBGE, localiza-se na mesorregião Sul Amazonense (474.021,8 km² 
ou 30,18% do território do Estado e densidade demográfica de 0,50hab/km²), compreendida 
pelas microrregiões de Boca do Acre (65.612,3 km² - municípios de Boca do Acre e Pauini), do 
Purus (187.372,90 km² - municípios de Canutama, Lábrea e Tapauá) e do Madeira (221.036,6 
km² - municípios de Humaitá, Manicoré, Apuí, Borba e Novo Aripuanã).

Seu nome é derivado da língua indígena tupi “Hu” (negro) “ma” (agora); “Ita” (pedra), ou seja, 
a pedra agora é negra. Inicialmente o povoado era chamado de Freguesia de Nossa Senhora do 
Belém do Humaitá, fundado em 15 de maio 1869 pelo Comendador português José Francisco 
Monteiro, que lhe deu esse nome em homenagem a tomada de Humaitá, pelas forças brasilei-
ras no Paraguai.
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6.1.1 Economia
O municipio vive da produção agrícola, pesca, comércio e pecuária, com destaque para o co-
mércio, as indústrias de transformação, construção e imobiliário.

6.1.2 Infra-estrutura urbana e serviços públicos 
A captação e o abastecimento de água estão a cargo da Companhia de Saneamento do Amazo-
nas – COSAMA, a captação é do tipo subterrânea, com potência instalada de 15 CV, possuindo 
um reservatório do tipo elevado com capacidade para 65m3. 

6.1.3 Energia
A produção e distribuição de energia estão a cargo da Companhia Energética do Amazonas - 
CEAM, que mantém em Humaitá uma usina a diesel com 3 grupos geradores, somando uma 
potência total de 434 KVA.

6.1.4 Comunicação
O município possui serviços de telefonia DDD, tendo como provedora a empresa TELEMAR. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, agências para receptação e distribuição de 
correspondências, bem como os serviços postais necessários à população.  

De acordo com http://www.citybrazil.com.br/am/humaita, extraído em 15.02.2005, em Humai-
tá circulam diversos jornais e revistas, tais como “O Estadão do Norte” e “Diário da Amazônia”, 
ambos com sede em Porto Velho-RO, e jornal “A Crítica” de Manaus. 

Há uma emissora de rádio “Rádio Vale do Rio Madeira” transmitindo na freqüência 670 KHz. 
E ainda as seguintes retransmissoras de TV: Rede Globo, Bandeirantes, Rede Vida e Rede Boas 
Novas. Conta com um  Provedor de acesso a internet (http://www.dmknet.com.br). 
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6.1.5 Segurança pública
Conta com uma delegacia da Polícia Militar, destinada à manutenção da ordem e segurança 
pública, porém o efetivo é muito pequeno.

6.1.6 Saúde
A Secretaria de Estado da Saúde - SUSAM, Unidade Mista (tipo IV), destinada a prestar atendi-
mento de pronto-socorro, maternidade, atendimento cirúrgico, odontológico e hospitalar para 
a população local e da periferia.

Pelos dados de 2002, chega-se à conclusão que os serviços de saúde não podem ser consi-
derados satisfatórios, uma vez que no município a quantidade de profissionais é extremamente 
pequena, além de faltar equipamentos indispensáveis para a realização de exames e manuten-
ção de vidas. 

Em conseqüência disso é muito comum o encaminhamento de pessoas doentes para outros 
centros (Porto Velho, Manaus, etc.) que oferecem serviços mais avançados tecnologicamente e 
melhores condições de tratamento à saúde. 

6.1.7 Educação
Em conformidade com os resultados do Censo Demográfico de 2000, realizado pelo IBGE, no 
quesito população com idade de 15 anos ou mais, o Município de Humaitá apresenta um total 
de 4.653 pessoas não alfabetizadas, o que corresponde 25% de pessoas da população nessa 
faixa, sendo que desse universo 18,3% estão na área urbana e 45,7% na zona rural. 

A Universidade do Estado do Amazonas - UEA mantém 01 Núcleo de Ensino Superior.

A Universidade Federal do Amazonas, conforme informa http://www.ufam.edu.br/instituicao/
pro_reitorias/proext/proext_ufam.html, extraído em 20.03.2005, tem instalado um Campus 
Avançado, fundado em 17 de dezembro de 1996.
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6.1.8 Eventos culturais
Em Humaitá são realizadas a Festa da Padroeira, Nossa Senhora da Conceição, em 08 de 
dezembro, e a Expoagro, em junho, onde acontecem vaquejadas e exposição de máquinas e 
produtos agrícolas.

6.1.9 Aspectos ambientais em Humaitá 
O município possui Unidades de Conservação e Terras Indígenas que são de extrema relevância 
para a conservação e repartição de benefícios (Quadro 1 e 2).

Total 1.536.430 737

Ipixuna

Nove de Janeiro

Pirahã

Rio Branco

Sapoti

Tanharim Marmelos

Total

Nome Área (ha)

215.362

228.777

346.911

...

247.859

497.521

1.536.430

População Situação Município

54

141

179

...

65

298

737

Demarcada

Demarcada

Demarcada

Não Demarcada

Não Demarcada

Demarcada

Humaitá

Humaitá

Humaitá e Manicoré

Humaitá e Manicoré

Humaitá e Manicoré

Humaitá e Manicoré

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências – Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Cadastro de 
Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Ministério da Justiça, Funai, Superintendência de Assuntos Fundiários. 
Anuário Estatístico do Amazonas. Seplan, 2004.

Quadro 1 - TERRAS INDÍGENAS EM HUMAITÁ 

Floresta Nacional do Humaitá

Nome Área (ha)

468.790

Localização

Humaitá

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências - Departamento de Recursos Naturais e Estudos Ambientais. Anuário Estatístico 
do Amazonas. Seplan, 2004

Quadro 2 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM HUMAITÁ 
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6.2 TERRA INDÍGENA PIRAHÃ
6.2.1 Aspectos Culturais

ADORNOS
Os colares são feitos de taboquinha, tentos, capim-miçanga, araticu-do-mato, miçangas, con-
chas dos rios e os pingentes podem ser de palha, pedaços de tucumã, dente de macaco, porco 
do mato, onça e penas de tucano, arara, papagaio, mutum, bico de papagaio, coruja, unha 
de maracajá, pêlo de quatipuru, além de qualquer objeto pequeno que achem bonito como 
chaves, tampas de garrafas, tubos de remédios, botões, moedas, pedaços de plásticos, entre 
outros. 

Os fios dos colares são de fibra de tucumã ou cordões de algodão obtidos com os não indíge-
nas. Muitos destes materiais externos são obtidos com os missionários e moradores do entorno 
da terra indígena. Os anéis são feitos do fruto do tucumã de forma simples. As braçadeiras são 
feitas de palha, fios de algodão ou tira de pano. Os cocares são feitos de palha.

Adornos em animais domésticos
As galinhas adquiridas com os não índios são enfeitadas com colares de tucumã com penas e 
fitas amarradas nas pernas.
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ARMAS
As flechas são feitas de taquara, taquari ou cana de ubá com ou sem plumagens e os arcos não 
possuem enfeites e são muito fortes. Utilizados na caça e pesca, poucos caçam com espingarda. 
Durante os levantamentos de campo fomos informados que os missionários dão espingarda e 
munição para que cacem trazendo caça para os mesmos, em troca de informações sobre os 
animais que existem na região.

Em “Alguns Aspectos da Ergologia Mura-Pirahã Rodrigues & Oliveira (1977)”, trazem uma des-
crição das armas utilizadas pelos Mura, grupo ao qual pertencem os Pirahã:
“Com relação às flechas fazem-nas com ou sem emplumação, sendo esta última modalidade a 
mais utilizada, pois, na maioria das vezes, pescam com arco e flecha, o que já não ocorre com 
a caça. Para este fim preferem os rifles calibre 16 e 20”.

As observações de campo demonstraram que não houve quase nenhuma mudança nesta ativi-
dade, com exceção da utilização de rifles, pois conforme fomos informados só são utilizados 
quando os missionários pedem, argumentam que não gostam de caçar com espingarda, pois o 
barulho espanta os bichos.

MOQUÉNS
Utilizam o jirau ou vara para moquém, onde assam a carne ou peixe. Já usam panelas e uma 
pequena bacia (tampa de forno) onde torram a farinha.

TRANSPORTES
Se deslocam pelos rios por canoas construídas da casca das árvores maripá, copaíba ou jatobá 
e impulsionada por remos ou varejão (Rodrigues & Oliveira, 1977). Estas são muito estreitas 
dando a impressão que virarão com o peso. Alguns Pirahã compram canoas confeccionadas 
pelos regionais, nas quais usam motor de popa tipo rabeta.

A canoa carrega entre 08 a 10 pessoas, que levam arcos e flechas, animais, latinhas e tudo que 
acham importante fazer parte da viagem.

CAMAS
São jiraus com 4 forquilhas e troncos de madeiras irregulares.
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6.2.2 Censo populacional
A informação sobre a população fornecida pela FUNASA é de 385 pessoas (ISA, 2008), no 
entanto durante os levantamentos de campo foram localizadas na terra indígena apenas 193 
indivíduos, sendo 105 mulheres e 88 homens.

Os levantamentos foram feito via entrevista direta com a população que vive no interior da 
terra indígena, os não índios não foram contados como parte da população, até porque estas 
pessoas entram na TI para atender a saúde ou catequizar, não permanecendo muito tempo em 
seu interior. A exceção são os missionários que estão há 26 anos no interior da Terra Indígena, 
mas durante os levantamentos não se encontravam na região.

Contamos ainda com o apoio do agente indígena de saúde que serviu como intérprete e tirou 
as dúvidas. O quadro 3 e 6  traz a população localizada nas aldeias, nas praias e barrancos da 
Terra Indígena Pirahã.

Quanto à idade das pessoas, não são dados exatos, já que uns possuem registro da data de 
nascimento nos boletins de saúde do Agente Indígena de Saúde e outros informaram a data 
aproximada.
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Né ge´bé

Opisse

Piga aque

Pe é paro

Kaipé

Hiabusi

Hai Hai

Ió

Nhoiáíba

Niahai

Oê (Amado)

Thehuã

Toehoe

Toihuba

Nhoóhoé

Tuehuê

Bocahai

Ioáíbe

Meguê

Itaba

Koaguear

Oagai (Recém-nascido)

Apaê

Ioetáóhoage

Kobeo

Piagueí

Thiehuã

Oeboibísai

M

M

M

F

F

F

M

F

M

M

M

F

M

M

M

M

F

F

M

F

M

F

M

F

M

M

F

F

03/09/2001

17/02/1985

11/07/2000

17/02/1982

Não informaram

20/05/1970

23/05/1997

02/02/1993

01/11/2002

02/01/1995

10/06/1962

01/10/1999

11/04/1993

08/02/1988

08/02/1996

13/06/1991

01/08/2004

11/08/2000

+ de 30 anos

02/04/1984

02/08/2003

01/06/2005

19/01/1993

04/09/0962

13/05/1961

02/12/2002

22/04/1999

28/07/2000

NOME NOME NOMESEXO SEXO SEXODATA NASC. DATA NASC. DATA NASC.

Nagaia

Piaí

Tauã

Dudu

Poaí

Piaohoé

Toe Toé

Toauboguê

Perauoaitai(Carlos)

Tapai

Toê

Piaibi

Hiaitabi

Tositisai

Ohoêkáse

Kaohíai / Barrozinho

Ipohoãã

Ioetabi

Maága

Kabathê

Hebegóiái

Kaipó

Kaáwé

Piaupuê

Pehóio

Piaibi

Peiga

Poiuí

Pirarucú

Poltaoáó

Aitiapô

Ibaihuã

Piahuê

Tousapá

Eagaihe

Ioagaí

Ioapá

Kauhen Egueu

I Sa Haihe

Toê

Tohaipiu

Kogenio

Essão

Meé (sarubá)

Poai (= Pacu)

Essão

Awhuê

Iapô

Esi

Peáí

Edgar

Peégar

Parira

Ebeé

Auheê

Puita-vâo

F

M

F

M

F

F

M

F

M

F

M

F

M

M

M

M

M

F

M

M

M

F

M

F

M

F

F

M

F

F

F

F

F

M

M

F

F

F

F

M

M

F

F

M

M

F

M

F

F

M

M

F

M

F

F

27/05/1997

+ de 50 anos

14/08/1977

+ de 60 anos

13/03/2003

19/08/1925

21/05/1925

25/10/1990

+ de 50 anos

+ de 50 anos

29/06/1985

+ de 50 anos

27/12/1952

17/05/1995

01/03/2003

19/12/2000

27/12/1981

16/01/1982

16/03/1998

25/03/1999

05/12/1996

22/04/2000

10/07/1962

+ de 70 anos

21/05/1994

22/09/1962

+ de 70 anos

cerca de 80 anos

16/11/1998

16/08/1999

24/09/1967

+ de 60 anos

+ de 50 anos

10/12/2002

16/02/1995

12/01/2001

16/06/1996

04/02/2005

04/03/1964

18/01/1996

25/05/1994

14/08/1984

15/04/1967

13/06/2000

+ de 30 anos

16/04/2004

18/05/1987

18/06/1983

+ de 60 anos

+ de 50 anos

27/08/2003

01/09/2001

02/03/2004

11/04/1991

Quadro 3  - ALDEIA AGÍOPÁI - FORQUILHA GRANDE
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Penhuim

Pehoatai

Tapai

Toebaiti(Otavio)

Peigai

Tisoê

Oio

Sua Auê

Kauê

Piaibi

Haipipó

Iaiba

Eaibi

Posogueái

Josélia Diahui

Manuel Diahui

Valdeci Diahui

Josivan Diahui

Mawé / José Augusto

Josélia Diahui

Raimunda Diahui

Toibaiti

M

M

F

M

F

M

M

M

M

F

M

F

F

F

F

M

F

M

M

F

F

M

20/04/1994

24/09/1971

14/08/1980

+ de 60 anos

+ de 50 anos

11/07/1996

10/08/2000

20/08/2005

+ de 60 anos

+ de 50 anos

15/06/1983

14/10/2000

18/05/1985

03/10/2003

20/01/1988

+ de 50 anos

+ de 50 anos

28/02/2004

10/08/1983

+ de 40 anos

+ de 50 anos

+ de 60 anos

NOME SEXO DATA NASC.

Quadro 3  - continuação Quadro 4  -  ALDEIA PAIA Quadro 5  -  ALDEIA SANTA CRUZ 

NOME NOMESEXO SEXOIDADE2 DATA NASC.

Pairaguá

Bernardo

Toream

Taiaem

Roetoê

Poé

Agabê

Kaiurem

Kaibaté (significa Anta)

Bernardo (cacique)

Maiguiporuam

Natal

Bernardo

Lapirean

Maagá

Piaíi

Poai 

Abaguê

Oioé

Toéba

Aitoguê

Oiaguê

Noranhê

Abaguê (Simão)

Etô

Tibussia

Kagai

Iaboram

Iaú

Di-a-ba

Toe

Torreau

Iauê

Oêberaeu

Mariano

Maiqueiporuiam

Oietabi

M

M

F

M

F

M

F

F

M

M

F

M

M

F

F

F

F

M

F

M

M

F

F

M

M

M

F

F

F

M

M

F

F

M

M

F

F

50 anos

85 anos

45 anos

7 anos

11 anos

6 meses

2 anos

4 anos

8 anos

60 anos

60 anos

16 anos

aprox. 30 anos

aprox. 35 anos

16 anos

2 meses

-

45 anos

aprox. 16 anos

Não informaram

Não informaram

2 meses

6 anos

80 anos

35 anos

+ de 60 anos

+ de 50 anos

30 anos

13 anos

14 anos

+ de 40 anos

+ de 35 anos

-

6 anos

65 anos

+ de 80 anos

55 anos

Fonte: pesquisa de campo Kanindé, informação dada 
pelo Mawé – agente indígena de saúde, 2006.

Fonte: pesquisa de campo Kanindé, informação dada 
pelo Mawé – agente indígena de saúde, 2006.

2 Não souberam informar a data de nascimento, foi informada uma aproximação.
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Quadro 5  -  continuação 

NOME SEXO DATA NASC.

Fonte: pesquisa de campo Kanindé, informação dada 
pelo Mawé – agente indígena de saúde, 2007.

Fonte: pesquisa de campo Kanindé, informação dada 
pelo Mawé – agente indígena de saúde, 2007.

Naiapê

Toãruam 

Petisse

Kaiguere 

M

Evé 

Pocaai 

Pareu 

Egeu 

Riaibai

Jorginho

Kabagai

Iaborá

Maussapi 

Kaisô 

Iaú 

F

F

M

F

M

M

F

F

M

M

M

F

F

M

M

F

15 anos

2 anos

3 anos

5 anos

6 anos

8 anos

12 anos

13 anos

-

28 anos

-

+ de 80 anos

16 anos

5 anos

25 anos

2 anos

Quadro 6  -  ALDEIA PÉGAGUÊHUAI

NOME SEXO DATA NASC.

Hibeê

Ialbi

Kaissô

Oitahãê

Nhohuê

Oetabi

Tuêhuaê

Vetahue Hue

Possoguear

Kauhiai

Wauhiãi

Pehueu

Tiêgweé

Pehueu

Putal

Toipó

Toê

Águe-Oe

Taibô

Haveguar (Tereza)

Tauê

Méépal

Ilhaiboê

Ivecabi

Kaw/Tieaira

M

F

M

F

F

M

M

F

F

F

F

F

M

F

F

M

M

F

M

F

F

M

F

F

F

06/02/1989

22/05/1970

16/08/2000

Não informou

01/03/2003

26/11/1961

+ de 30 anos

18/07/1940

10/01/1991

29/04/1994

16/09/1995

25/09/1985

02/03/1950

16/09/2003

30/05/1992

+ de 30 anos

+ de 30 anos

+ de 30 anos

24/09/1974

24/09/1988

25/02/2002

25/02/1997

14/03/1995

24/04/1991

Julho/2005
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6.2.3 Alimentação e agricultura
Os roçados são familiares, todos tem plantado apenas mandioca. A farinha é produzida apenas 
para consumo. Torram por dia no máximo duas latas de 5 litros cada, apenas para a alimentação 
diária, não produzem excedentes.

Consomem peixe, animais silvestres e frutas do mato. Os animais mais consumidos são anta, 
porco do mato e várias espécies de macacos (quatá, preguiça vermelha, prego e barrigudo).

6.2.4 Infra-estrutura/agricultura e criação de animais de  
pequeno e médio porte nas aldeias
Foram anotadas todas as informações sobre o que os pesquisadores observaram nas aldeias e 
era informado pelos indígenas.

ALDEIA FORQUILHA GRANDE
Tem 11 moradias sendo: 03 tapiris cercados e cobertos de palha com jiraus (camas) embaixo; 
06 tapiris cobertos de palhas com jiraus embaixo e 01 casa que é apenas um jirau onde dor-
mem sem paredes nem cobertura. Todos os tapiris em seu interior tem jirau. As coberturas são 
de palhas de babaçu, sororoca ou caranã. Os jiraus são feitos de paxiúba e embaúba. Conforme 
Rodrigues & Oliveira (1977), o uso da paxiúba é uma influência do não índio. Os tapiris esta-
vam todos nas margens tanto direita quanto esquerda dos rios Maici e Ipixuna. Alguns estavam 
construídos nas praias, outros nos barrancos às margens dos rios. Em alguns tapiris, além do jirau 
para dormir, haviam jiraus nos tetos onde guardavam suas cestarias, flechas e alimentos.

A casa dos missionários era de madeira coberta de zinco, forrada, sendo dividida em 01 sala, 
01 cozinha com pia de inox, 01 quarto sem divisória, 01 banheiro com vaso e chuveiro, 01 
dispensa, 01 banheiro de zinco (externo). Possui ainda em seu interior TV, DVD, 01 rádio ama-
dor da FUNASA, 01 bateria de rádio, 01 placa solar, 03 fitas cassetes, 01 gravador, 01 tripé, 
01 freezer, 01 fogão, 01 filtro, panelas, 01 motor gerador honda EP 2500, 01 cama casal com 
colchão, 01 mesa de madeira, 01 mesa de alumínio com 3 cadeiras, 01 cadeira giratória almo-
fadada, 10 ventiladores de pé. 
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Foram encontrados ainda:
01 tambor de ferro grande contendo: 20 cartuchos calibre 12, 01 cadeira de descanso (pano e 
ferro), 01 inversor Hayonik, material de cozinha, 02 cortes de tecido de algodão laranja e verde 
bandeira (que é dado aos Pirahã para confeccionar vestido para as mulheres), pilhas pequenas, 
creme de leite, feijão, tempero Arisco, chá preto, 02 extensões elétricas. 

01 tambor de ferro grande contendo: 02 caixas de som de computador, vários desenhos que 
simbolizam o cristianismo, croqui da área de ocupação indígena, desenhos de pássaros, répteis, 
anfíbios e mamíferos, livro sobre as aves da Amazônia, papéis com levantamento lingüístico, 
desenhos de pássaros, répteis, animais em geral feitos pelos Pirahã, cartilha para colorir, 03 
gravadores portáteis, 01 carregador de pilha.

01 tambor de ferro grande contendo: 01 quebra cabeça, 02 barracas, diversos papéis coloridos, 
revistas.

Material encontrado na dispensa: 02 colchões infláveis, 02 caixas de remédios, 01 radioama-
dor, 01 máquina de costura, 01 violão, 02 placas solares pequenas, 01 balança, 02 serrotes, 01 
pistola de grampear, 01 plaina de madeira, 01 bateria, 01 mesa pequena, 02 gravadores, 01 
medidor de energia, 02 ventiladores pequenos, 01 bomba  para bater veneno; 01 tambor de 
ferro grande contendo: fios, tela, prego.

Agricultura
A FUNAI ajudou a fazer uma roça que tem 120m de comprimento por 63m de largura, onde 
plantam mandioca. Existem ainda 02 pequenas roças comunitárias onde plantam mandioca e 
12 roças familiares onde plantam cará, macaxeira, abacaxi, banana, cana, maxixe, abóbora, 
mandioca. Os donos das roças são: Haipipô, Iapohoáã, Kobeo, Toe Toe, Opê, Kawé, Pehoantai, 
Amado, Moisés, Meé, Piai, Dudu.

Animais domésticos
Os Pirahã gostam de criar animais em especial cachorros. Foram contados  30 cachorros, que 
eram tratados com carinho.
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ALDEIA PEREIRA
Tem 01 rádio amador com bateria da JOCUM (Jovens com uma missão).

ALDEIA QUATÁ
Tem 05 casas, tipo tapiri, possui ainda uma casa de farinha com caititu e forno. O caititu e o 
motor rabeta foram comprados com recursos da aposentadoria dos indígenas, pelo missionário 
do CIMI, Sr. Vanderley.

Segundo os indígenas tudo que é comprado pelo missionário é com dinheiro de aposentadoria 
e os Pirahã ainda dão a castanha em troca. O Sr. Vanderley traz arroz, feijão, sal, açúcar, café, 
tabaco, fósforo, farinha, combustível e troca com os Pirahã por castanha, copaíba, pau rosa. 
Informam que o Sr. Luis Alecrim antigamente trocava castanha por bebidas alcoólicas.

Animais domésticos
08 cachorros.

Agricultura
Possui pequenas roças de macaxeira.

ALDEIA SANTA CRUZ
Tem 01 casa de madeira coberta de Eternit, 01 rádioamador, 01 canoa, 05 tapiris, 01 depósito 
de Castanha construído em tábua e cobertura de alumínio, 01 Placa Solar, 01 Caititu e Forno,      
06 canoas.

Animais domésticos
15 cachorros.
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ALDEIA FLECHAL
05 Tapiris, 01 forno enferrujado, 01 
motor rabeta e 03 canoas.

Animais domésticos
07 cachorros (03 com sarna por todo o 
corpo), 01 paca.

Agricultura
02 roças.

ALDEIA PAIA
01 tapiri, 01 canoa.

Animais domésticos
01 cachorro.

Agricultura
02 roças (macaxeira e cará).
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6.2.5 Associativismo
Não possuem associação indígena, mas foi solicitado (pelo único Pirahã que falava português) 
que se apoiasse a criação de uma (mesmo não sabendo o que significava), com o argumento 
que esta era a forma de conseguir projetos para a terra indígena.

6.2.6 Ação governamental
O atendimento à saúde é feito de forma extremamente precária pela FUNASA, que além de 
ter a dificuldade de não falar a língua Pirahã, não dispõe de infra-estrutura, nem profissional de 
saúde na terra indígena. Os poucos medicamentos encontrados estavam na casa do rádio de 
transmissão, soltos sem nenhuma proteção.

É feita a vacinação, porém os indígenas costumam fugir com medo de tomar injeção, se escon-
dendo dentro da mata. Tem um Agente Indígena de Saúde, que fala português e Pirahã, mas 
que não é preparado para proceder ao atendimento de saúde, porém ele é quem atende nas 
aldeias.

A FUNAI mantém um funcionário em Humaitá, que é responsável pela área, porém este não 
dispõe de recursos financeiros para manter a vigilância e a fiscalização na Terra Indígena. Sua 
atuação é limitada pela boa vontade de quem possa se deslocar para a terra indígena para lhe 
dar uma carona. Muitas vezes seu deslocamento é feito com o pessoal da OPIPAM – Organi-
zação do Povo Indígena Parintintin do Amazonas.
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6.2.7 Importância da Terra Indígena Pirahã para a Terra 
Indígena Ipixuna e as unidades de conservação de entorno
A Terra Indígena Pirahã tem uma biodiversidade ainda não pesquisada e está incluída como 
área de alta relevância para conservação da biodiversidade no Mapa de Áreas Prioritárias para 
a Conservação e Repartição de Benefícios do Ministério do Meio Ambiente – Programa Áreas 
Protegidas da Amazônia - ARPA. Funciona como uma barreira contra invasores das demais Ter-
ras Indígenas, já que fica entre as Terras Indígenas Ipixuna e Tenharim Marmelo, Terra Indígena 
Diahui e Floresta Nacional de Humaitá, formando um mosaico importante para a proteção da 
biodiversidade e da cultura indígena.

A riqueza cultural do povo Pirahã também tem pouca pesquisa bem como sua relação com a 
natureza. Sua ocupação no território tem contribuído para que os invasores fiquem longe da 
Terra Indígena.

Para os indígenas que vivem no entorno, a proteção à Terra Indígena Pirahã tem importância 
cultural e principalmente pelo fato destes indígenas manterem seus costumes e a utilização do 
território sem pressionar o meio ambiente.
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7 PLANO DE GESTÃO 
ETNOAMBIENTAL
7.1 INTRODUÇÃO
O Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena Ipixuna foi desenvolvido em parceria com 
a OPIPAM - Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas e a FUNAI - Fundação 
Nacional do Índio. Contou com o apoio da USAID (United States Agency for International  
Development) e Consórcio Amazoniar (Kanindé, SOS Amazônia, WWF-Brasil, FSC e CTA).

O Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena Ipixuna se baseia nas oficinas, reuniões e 
em estudos técnicos realizados nesta área por pesquisadores indígenas e não indígenas, realiza-
dos durante o Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena Ipixuna, onde foram 
feitas pesquisas de herpetofauna (sapo, rã, perereca, jacaré, cobras, lagartos e bichos de casco), 
ictiofauna (peixes), avifauna (pássaros), mastofauna (grandes mamíferos), meio físico, socioeco-
nomia de entorno, etno-história, vegetação e uso público (turismo).
 
O presente Plano de Gestão Etnoambiental parte de uma visão geral do próprio processo ado-
tado, onde se valoriza a participação e o conhecimento indígena, e apresenta um cronograma 
físico-financeiro, com a estimativa dos custos das ações propostas. 

A linguagem utilizada no Plano de Gestão Etnoambiental é simples e acessível e este busca ser 
uma ferramenta para as tomadas de decisão no planejamento desta área protegida, busca ori-
entar as atividades voltadas à conservação ambiental, desenvolvimento econômico responsável, 
valorização da cultura, proteção do território indígena e uso público dos recursos naturais.

Todas as decisões do que deveria conter no Plano de Gestão foram tomadas durante a  
Validação do Diagnóstico em oficina realizada pela Kanindé, KWARANTÃ, OPIPAM e FUNAI 
no período de 29 de setembro a 02 de outubro de 2007. Nesta reunião os indígenas da Terra  
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Indígena Ipixuna decidiram que a execução do Plano de Gestão seria feita pela KWARANTÃ 
que os representa, mesmo não estando registrada.

Com base no conhecimento e análise da Terra Indígena e seu entorno, subsidiado pela 
Oficina de Validação e pelo diagnóstico dos pesquisadores e reuniões técnicas da equipe de  
planejamento, foram identificados e analisados os fatores internos e externos que podem impul-
sionar (pontos fortes e oportunidades) ou dificultar (pontos fracos e ameaças) a consecução dos  
objetivos do Plano de Gestão Etnoambiental.

De um modo geral, foram mantidos os fatores elencados na Oficina de Validação do Diagnós-
tico e Elaboração do Plano de Gestão Etnoambiental.

A idéia fundamental foi a de embasar a definição das ações que deverão minimizar as fraquezas 
e valorizar as forças diagnosticadas, bem como facilitar a identificação das ações estratégicas 
para as quais deverão ser direcionados maiores esforços.

O Plano de Gestão Etnoambiental será avaliado uma vez por ano e ao final do terceiro ano 
haverá uma avaliação final, para verificar o cumprimento do mesmo e quais os procedimentos 
a serem tomados a seguir.
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7.2 OBJETIVO GERAL
Implementar ações e atividades de proteção ambiental, valorização cultural e desenvolvimento 
econômico de forma sustentável na Terra Indígena Ipixuna, no prazo de 3 anos.

7.2.1 Objetivo Específico
• Implantar projetos de desenvolvimento econômico sustentável que gerem renda e valorizem 
a cultura;
• Promover o resgate da cultura do povo Pykahu-Parintintin, em especial o resgate da língua 
materna;
• Desenvolver cursos e oficinas de gestão, administração, prestação de contas, elaboração de 
projetos e legislação indigenistas e indígena;
• Elaborar e implementar Plano de Fiscalização da Terra Indígena; 
• Elaborar projetos e ações de capacitação e formação no tema ambiental e econômico em 
parceria com órgãos governamentais e não governamentais;
• Atuar junto ao Governo Federal, Estadual e Municipal para que cumpram com seu papel no 
atendimento à educação, saúde e meio ambiente;
• Implementar ações e atividades de ecoturismo na terra indígena.

7.3 JUSTIFICATIVA
O Plano de Gestão Etnoambiental é importante para a Terra Indígena Ipixuna, pois traz ações 
planejadas com a participação do povo indígena Pykahu-Parintintin, fundamentadas em dados 
técnico-científicos e conhecimento tradicional.

A FUNAI e a KWARANTÃ não possuem nenhum planejamento da área de forma fundamen-
tada, de modo que com o Plano de Gestão Etnoambiental poderão durante os próximos três 
anos planejar suas atividades na região com bases técnicas e assim contribuir para uma melhor 
aplicação dos recursos públicos na Gestão da Terra Indígena.

O Plano de Gestão Etnoambiental contribuirá ainda com o desenvolvimento econômico  
responsável, o resgate da cultura e a conservação dos recursos naturais da Terra Indígena  
Ipixuna.
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7.4 ORGANOGRAMA DE GERENCIAMENTO DO 
PLANO DE GESTÃO ETNOAMBIENTAL 

COORDENAÇÃO 
COMPARTILHADA

ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS

EDUCAÇÃO, 
CULTURA, 
ESTUDOS 

E PESQUISA

SAÚDE
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
SUSTENTÁVEL

PROTEÇÃO 
AMBIENTAL
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7.5 COORDENAÇÃO COMPARTILHADA
É a instância máxima do Plano de Gestão Etnoambiental, com a responsabilidade de implemen-
tação das atividades propostas pela comunidade referentes à gestão da Terra Indígena, deverá 
ser exercida de forma compartilhada entre FUNAI e KWARANTÃ, devendo estas instituições 
entrar em contato com as demais para formalizar termos de parcerias e convênios. 

Esta deve encaminhar as propostas aos órgãos ou organizações responsáveis por sua execução, 
tendo sempre claro o papel e as obrigações de cada instituição.

A FUNAI e a KWARANTÃ terão seu corpo de gestão independente naquilo que compete legal-
mente a cada instituição, porém trabalharão em conjunto.

Esta divisão é necessária, devido aos papéis que cada instituição desempenha.

7.6 COORDENAÇÃO COM 
RESPONSABILIDADE E APOIO
A coordenação do Plano de Gestão Etnoambiental estará sobre a responsabilidade do povo 
indígena Pykahu-Parintintin, a KWARANTÃ e a FUNAI, que em conjunto com os demais órgãos 
governamentais responsáveis por atendimentos à educação, saúde, proteção e desenvolvimen-
to econômico, deverão implementar as atividades propostas, designando para cada programa 
pessoas que deverão assumir a responsabilidade de coordenação.
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7.7 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
A KWARANTÃ será responsável pelos recursos captados pela organização para implementação 
do Plano, e a FUNAI será responsável pelos recursos advindos do orçamento da UNIÃO. Reco-
menda-se que as instituições disponibilizem informações sobre o que foi captado, o que tem 
destinado no orçamento da FUNAI para a Terra Indígena e como está sendo executado, para 
que a comunidade possa ter o controle social sobre os recursos e sua execução. 

7.8 EDUCAÇÃO, CULTURA, ESTUDOS 
E PESQUISA 
A Secretaria Estadual de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do Amazonas - SEDUC e 
a Secretaria Municipal de Educação - SEMED são responsáveis pelas atividades de educação e 
devem coordená-las dentro do seu papel constitucional. Compete à KWARANTÃ fazer parceria 
com estes órgãos para desenvolver ações que promovam a cultura tradicional.

Durante a reunião para a elaboração do Plano de Gestão Etnoambiental a comunidade deixou 
clara a necessidade de se promover cursos que valorizem a cultura, de modo que a KWARANTÃ 
deve buscar parceria junto ao MEC, SEDUC e SEMED para apoiar esta atividade.

Os estudos e pesquisas recomendados no diagnóstico devem ser desenvolvidos por instituições 
que tenham conhecimento e capacidade técnica nos temas recomendados, portanto com-
pete à KWARANTÃ buscar parceria com ONGs, Universidades e instituições de pesquisa para 
desenvolvê-los.
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7.9 SAÚDE
A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA tem a responsabilidade do atendimento à saúde, 
portanto compete à mesma coordenar as atividades de saúde, devendo a KWARANTÃ com-
partilhar esta ação e realizar convênios e termos de parceria com a FUNASA e instituições que 
queiram apoiar a medicina tradicional.

7.10 DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 
Compete à FUNAI apoiar o desenvolvimento econômico nas terras indígenas, recomenda-se 
que a KWARANTÃ elabore projetos e busque apoio junto às instituições públicas e privadas 
para o desenvolvimento de projetos que gerem renda e preservem o meio ambiente.

Alguns membros da comunidade já vêm desenvolvendo o turismo da pesca esportiva na Terra 
Indígena, o que se recomenda é que seja elaborado o Plano de Viabilidade Econômica, oficinas 
de capacitação e levantamento da capacidade pesqueira.

Recomenda-se o desenvolvimento do Plano de Manejo de Uso Múltiplo dos produtos  
extrativistas que vem sendo coletados e vendidos pela comunidade.

A Terra Indígena Ipixuna se mantêm bastante conservada, recomendamos que a KWARANTÃ 
procure desenvolver projetos voltados ao seqüestro de carbono, e que os recursos advindos destes 
projetos possam ser aplicados para o desenvolvimento do Plano de Gestão Etnoambiental e a  
melhoria da renda da comunidade.

Faz-se necessário que o departamento da FUNAI que cuida da agricultura desenvolva ações de 
melhoria dos roçados voltados para uma ação mais ecológica, com fomento às atividades de 
produção e escoamento dos produtos.
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7.11 PROTEÇÃO AMBIENTAL
A FUNAI tem a responsabilidade de proteção do território indígena, mas da forma como se 
encontra necessita urgentemente de recursos humanos e equipamentos para cumprir com seu 
papel.

A KWARANTÃ pode apoiar as atividades da FUNAI buscando desenvolver projetos de capaci-
tação de Agentes Ambientais Indígenas e formação dos funcionários da FUNAI em leitura de 
GPS, cartografia, legislação e antropologia.

Recomendamos convênio entre a FUNAI, KWARANTÃ e IBAMA para o desenvolvimento do 
Plano de Fiscalização da Terra Indígena.

Caso haja organização não governamental atuando na terra indígena, é aconselhável que faça 
parte do corpo de gestão na atividade que estiver envolvida.
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

1. Valorização do conhecimento  
tradicional indígena no sistema produtivo 
por aldeia.

2. Produção sustentável.

3. Planejamento estratégico para evitar 
atividades produtivas que tragam 
dependências desfavoráveis em 
tecnologia e insumos.

4. Estudo de mercado para os 
produtos indígenas.

5. Agregação de valor aos produtos e 
Marketing indígena.

Implementar atividades produtivas de  
coleta de frutos, sementes e plantas  
medicinais para atender as aldeias.

Desenvolver atividades agroextrativistas e 
agroecológicas.

Incentivar a agricultura orgânica.

Buscar apoio entre as organizações 
parceiras e órgãos governamentais para a 
contratação de uma consultoria que possa 
realizar o estudo de mercado da produção 
indígena.

Criar logomarca e site da KWARANTÃ para 
divulgar os produtos. Participar de Feiras 
e colocar nos supermercados os produtos 
indígenas devidamente identificados.

Realizar oficina (Contratar os idosos que 
tem conhecimento sobre plantas medici-
nais e frutos para ensinar os mais jovens e 
incentivar o uso nas aldeias).

Realizar cursos sobre manejo florestal de 
uso múltiplo e agroecologia.

Buscar assessoria técnica junto à empresa 
de assistência técnica e extensão do 
município de Humaitá.

Contratar 01 consultor 
(1 pessoa x R$ 3.500,00 x 13 meses).

Criar e registrar logomarca de produtos  
e criar um site. Promover oficinas de  
artesanato e outros produtos indígenas.

FUNAI / SEDUC /

SEMED / KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ

6. Fomento à produção. Buscar junto ao setor de apoio à produção 
indígena da FUNAI e MDA recursos apoiar 
a produção e o escoamento dos produtos.

Viabilizar viagem de representantes da 
KWARANTÃ.

KWARANTÃ

7. Apoio às mulheres indígenas. Apoiar as mulheres para participar das 
capacitações e cursos promovidos pela 
KWARANTÃ e outras instituições.

Viabilizar viagem e participação em cursos. KWARANTÃ
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

8. Transferência e nivelamento de  
informação de processos de produção e 
uso de tecnologias novas.

9. Assistência técnica.

10. Capacitação dos índios e funcionários 
da FUNAI para elaboração de projetos, 
comercialização e mercado.

11. Melhoria no transporte da produção.

12. Elaboração do Plano de Manejo  
Florestal de Uso Múltiplo

13. Serviços Ambientais.

14. Manejo de quelônios.

15. Estabelecer normas e diretrizes para o 
turismo na TI. 

Viabilizar a participação de indígenas e 
funcionários da FUNAI em cursos sobre 
novas tecnologias de produção.

Buscar parcerias com instituição para 
capacitação dos indígenas e para 
assistência técnica à produção.

Participar de cursos de elaboração e gestão 
de projetos.

Buscar apoio junto a FUNAI, MDA e insti-
tuições que apóiem a produção indígena.

Viabilizar a coleta de sementes, essências 
florestais e outros produtos da floresta 
(castanha, breu, babaçu, madeira, piquiá, 
copaíba, açaí).

Contatar entidades que apóiam projetos 
de seqüestro de carbono.

Fazer o censo populacional e buscar apoio 
junto ao IBAMA e FUNAI para realizar o 
manejo.

Elaborar plano de ecoturismo e buscar 
parceria para implementar as atividades 
definidas no Plano de Turismo da Terra 
Indígena.

Viabilizar viagem de indígenas e 
funcionários da FUNAI para 
participarem de cursos.

Realizar Termos de Cooperação Técnica 
com entidades de apoio e de assistência 
técnica.

Realizar 01 curso de elaboração e gestão 
de projetos.

Adquirir barcos e veículo para 
escoamento da produção.

Contratar consultoria para elaborar o plano 
de manejo florestal de uso múltiplo até 
500 ha.

Viabilizar viagem representantes da 
KWARANTÃ para negociarem projetos de 
seqüestro de carbono.

Contratar consultoria.

Contratar consultorias.

FUNAI / KWARANTÃ

KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

16. Melhorar a produção das roças.

17. Recuperar áreas degradadas.

18. Proteger os limites e interior da Terra 
Indígena.

19. Resgatar a cultura indígena.

Manter apoio com equipamentos, insumos 
e assistência técnica para a produção.

Reflorestar a mata ciliar, que foi queimada 
pelos Pirahã.

Fiscalizar e proteger o território indígena.

Apoiar a realização de rituais indígenas.

Adquirir, equipamentos (02 trilhadeiras, 02 
roçadeiras, 02 caititu, 08 fornos, ferramentas 
e insumos). Construir 02 casas de farinha.

Elaborar projeto de reflorestamento e bus-
car apoio junto a FUNAI, IBAMA e ONGs.

Construir e equipar 02 Postos de Vigilância 
nas áreas de maior pressão;
Designar servidor para a fiscalização;
Capacitar indígenas e servidores da FUNAI 
em utilização de GPS, cartografia e  
legislação para atuarem na proteção da TI.

Contratar os mais velhos para ensinar os 
rituais e a língua materna;
Realizar rituais indígenas;
Publicar material com as histórias indígenas.

FUNAI / KWARANTÃ

KWARANTÃ

FUNAI / KWARANTÃ

KWARANTÃ
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7.12 ASSOCIAÇÃO INDÍGENA 
KWARANTÃ
A KWARANTÃ, embora ainda não tenha sido registrada, tem o papel de  
defender os direitos do povo Pykahu-Parintintin, buscar apoio para a imple-
mentação do Plano de Gestão Etnoambiental, assegurando aos indígenas o 
desenvolvimento econômico sustentável e a proteção do território.

Recomendamos o registro da entidade para que esta possa atuar em defesa 
dos direitos indígenas e possa executar junto com a comunidade o Plano de 
Gestão.

7.13 AVALIAÇÃO
Ao final de cada ano deverá ser feita uma avaliação do que foi implemen-
tado e de seus resultados, devendo esta ser feita com todos os parceiros, que  
deverão ter claro o papel de cada um, suas responsabilidades nas análises e 
nos rumos que devem ser tomados após a avaliação. 
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8 PROGRAMAS

8.1 PROGRAMA DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS
Há necessidade do estabelecimento de uma política de relações públicas com 
as instituições governamentais e não governamentais em nível municipal, es-
tadual e federal, bem como representantes do poder legislativo e judiciário e 
as comunidades que vivem no entorno da Terra Indígena. 

Para tal a KWARANTÃ e a FUNAI devem entrar em contato com as institu-
ições para divulgação do território indígena e apresentar propostas de como 
estas instituições podem contribuir com a implementação do Plano de Gestão 
da Terra Indígena.

8.2 PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
Existe a necessidade de se implantar na Terra Indígena atividades que gerem 
renda e respeitem o meio ambiente, para tanto foram propostas atividades 
de Manejo do Uso Múltiplo da Floresta e melhoria das roças, turismo e apoio 
às atividades extrativistas.

O cultivo do açaí (Euterpe Oleracea) e outros produtos extrativistas são 
fontes de recursos financeiros, porém os indígenas necessitam ter energia na  
aldeia para manter os equipamentos de conservação funcionando. É necessá-
rio ainda local adequado para armazenamento e transporte da produção.

Outra necessidade é a contratação de um consultor de mercado que possa 
buscar compradores para os produtos indígenas, e que possa agregar valor à 
estes produtos.

O turismo carece de uma série de capacitações, para preparar os indígenas 
para que esta atividade não venha a interferir no dia-a-dia e nem na organi-
zação social da comunidade.

Deve-se elaborar um Plano de Viabilidade Econômica e a capacitação dos 
indígenas para uma boa execução das atividades de turismo. Durante o  
diagnóstico as atividades que mostraram ter a possibilidade de execução 
foram: Birdwatching e pesca esportiva.

Faz-se urgente a capacitação em gestão, administração e financeiro, além de 
dotar a KWARANTÃ de equipamentos, sede e capacidade técnica para gerir 
recursos e o Plano de Gestão.
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8.3 PROGRAMA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 
Visa estabelecer uma política de proteção da Terra Indígena em conjunto com as instituições 
governamentais e não governamentais em nível municipal, estadual e federal, que atuam no 
local.

Para o estabelecimento deste PROGRAMA é necessário:

• A FUNAI colocar chefe de Posto Indígena e de Vigilância devidamente capacitados na aldeia 

Canavial;

• Elaborar um Plano de Proteção Ambiental;

• Divulgação dos trabalhos realizados na Terra Indígena;

• Buscar parceria para a proteção da Terra Indígena;

• Estruturar postos de vigilância com equipamentos e mobiliário adequado;

• Os funcionários devem ser capacitados em antropologia, legislação ambiental e indígena, 

fiscalização e uso de GPS e leitura de imagem satélite e mapas;

• Manter fiscalização preventiva no rio Ipixuna para coibir a pesca e a caça;

• Capacitação dos indígenas para atuarem como agentes ambientais indígenas em atividades de 

vigilância, nas ações de fiscalização estas devem sempre contar com a presença de servidores 

da FUNAI;

• Na região do Canavial I e Canavial II devem ser mantida vigilância para evitar entrada de 

turistas sem autorização dos indígenas e da FUNAI.
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

1. Promover a vigilância preventiva 
e fiscalização da Terra Indígena.

2. Ter posto indígena e de vigilância 
estruturado.

3. Proteger os ambientes e os recur-
sos naturais da Terra Indígena.

4. Conquistar parceiros para a 
proteção da Terra Indígena.

5. Ter funcionários e indígenas 
atuando na defesa do território.

6. Divulgar a Terra Indígena.

Elaborar o Plano de Fiscalização e 
implementá-lo.

Adquirir mobiliário, equipamentos, 
mapas e imagens de satélites.

Fazer gestão junto à FUNAI para designar 
chefes de PIN e PIV para as aldeias, PIV e 
Barreira.

Buscar o apoio do Ministério Público e da 
Justiça em âmbito estadual e federal visan-
do agilizar a fiscalização e ajuizar medidas 
para o cumprimento das leis ambientais.

Capacitar os indígenas e funcionários 
em legislação, antropologia, uso de GPS, 
leitura de imagem de satélites e mapas, e 
abordagem junto aos invasores.

Desenvolver atividades de divulgação do 
território indígena na internet, TV e jornais.

Realizar operações de vigilância mensalmente 
e de fiscalização de 04 em 04 meses.

Comprar  02 freezers, 02 placas solares, 02 rádios, 
02 motores de popa 15 hp, 02 barcos, 02 mesas, 
02 lap tops e impressoras, 02 fogões, 02 armários, 
utensílios de cozinha, equipamentos de campo.

02 chefes de posto (Traíra e Pupunha) e 02 chefes 
de Posto de Vigilância (PIV e Barreira) atuando no 
interior da Terra Indígena.

Realizar reuniões e assinar acordos de parcerias 
com instituições governamentais e não governa-
mentais (passagens, alimentação e hospedagem 
para quem fizer a articulação).

Realizar 02 oficinas de capacitação e adquirir 04 
GPS. Nestas oficinas deve ser criada uma rota para 
a fiscalização.

Elaborar um guia de procedimentos para uso e 
informação das equipes de vigilância e fiscalização 
e um programa de comunicação para a TI.

KWARANTÃ / FUNAI / 

IBAMA

KWARANTÃ/ FUNAI

KWARANTÃ / FUNAI

KWARANTÃ / FUNAI

KWARANTÃ

KWARANTÃ

7. Garantir que os invasores daTerra 
Indígena recebam a devida punição.

8. Manter os limites da Terra Indígena 
visível.

Denunciar aos órgãos responsáveis a entra-
da de invasores e abrir inquéritos policiais 
e ações civis públicas contra os mesmos.

Reaviventar os limites da Terra Indígena.

Encaminhar denúncias ao Ministério Público, 
FUNAI e IBAMA, exigindo abertura de inquéritos e 
punição dos infratores.

Elaborar projeto de reaviventação da Terra 
Indígena e encaminhar a FUNAI.

KWARANTÃ

FUNAI
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8.4 PROGRAMA DE RESGATE 
CULTURAL
Durante o diagnóstico da Terra Indígena ficou claro como a cultura vem se perdendo e a  
dificuldade que os Pykahu-Parintintin tem em falar sua língua e mesmo em conhecer rituais que 
há muito tempo não são praticados, a exemplo da língua materna onde apenas os idosos falam 
e mesmo assim com muita dificuldade.

Outra situação levantada é a falta de conhecimento dos rituais e mesmo da produção do  
artesanato e das armas tradicionais pelos jovens.

Promover o resgate cultural é uma das ações mais urgentes, recomendamos que haja inter-
câmbio com outros povos Kawahib para fortalecer os laços culturais, e capacitações e apoio 
à realização de rituais, envolvendo as aldeias e tendo os indígenas mais velhos como mestres 
deste processo de recuperação da cultura.
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PROGRAMA DE RESGATE CULTURAL

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

1. Indígena Pykahu-Parintintin 
falando a língua materna.

2. Valorizar a arquitetura tradicional.

3. Ritos e mitos indígenas sendo 
conhecido pelos indígenas mais 
jovens.

4. Pinturas corporais e a arte 
indígena conhecida e divulgada.

5. Cultura Pykahu-Parintintin sendo 
divulgada.

6. Cultura Pykahu-Parintintin sendo 
ensinada na escola.

7. Diagnóstico sendo divulgado.

Ter indígenas que conhecem e falam a 
língua materna ensinando os jovens nas 
aldeias e escolas indígenas.

Acomodar convidados indígenas e não 
indígenas.

Promover festas tradicionais e publicar um 
livro com os mitos indígenas.

Valorizar a pintura corporal e a confecção 
de artes indígenas.

Divulgação de festas tradicionais na TV e 
nos jornais; realização de um filme sobre 

os Pykahu-Parintintin.

Cartilhas com dados da cultura indígena 
levantados durante o diagnóstico.

As informações do diagnóstico sendo 
utilizadas na escola e junto aos órgãos 
governamentais.

Contratar os indígenas mais antigos que sabem 
a língua materna para ensinar aos jovens. 

Construir 02 ongá (malocas), sendo 01 no 
Canavial I e 01 no Canavial II

Realizar 02 festas por ano e publicar 01 livro.

Realizar 02 oficinas de pintura corporal e de 
artesanato e confecção de armas (arco e flecha).

Contratar assessoria de comunicação e equipe de 
filmagem para produção do filme.

01 cartilha produzida e divulgada.

Distribuir CD para as escolas e órgãos públicos.

SEDUC / SEMED / 

KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ

KWARANTÃ

SEDUC / SEMED /

KWARANTÃ

SEDUC / SEMED /

KWARANTÃ
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A Terra Indígena Ipixuna esta inserida num mosaico de áreas protegidas, o 
que por si só recomenda ações de preservação desta área.

As ações de educação ambiental para esta região devem ser no sentido de 
contribuir para a preservação da mata ciliar, principalmente na orientação 
aos Pirahã para evitarem a queima das árvores para coletar mel, o que tem 
atingido muitas áreas nas margem dos rios.

Outra ação necessária é a coleta e reciclagem do lixo nas aldeias, pois  
durante o diagnóstico foi observado muito plástico, garrafas de refrigerante, 
fraldas descartáveis e latas jogadas nas áreas próximas às aldeias. Neste caso 
seria interessante uma parceria com a Prefeitura, SEDUC, SEMED e FUNASA 
para desenvolver um projeto de reciclagem e coleta do lixo.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TERRA INDÍGENA E NA ÁREA DE ENTORNO

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS ATIVIDADES INSTITUIÇÕES

1. Promover ações de educação 
ambiental no interior e no entorno 
da Terra Indígena.

Planejar uma campanha de educação 
ambiental para o interior e o entorno da 
Terra Indígena.

KWARANTÃ e FUNAI realizarem reuniões 
com os meios de comunicação para 
ajudarem na divulgação da Terra Indígena.

Publicar e distribuir cartilhas sobre lixo,  
proteção de animais, e informações sobre o 

povo Pykahu-Parintintin e a importância da 
Terra Indígena e seus limites.

Buscar apoio junto aos meios de comunicação 
jornal, TV e rádios para divulgarem a importân-
cia ambiental da Terra Indígena.

SEDUC / SEMED /
FUNASA / KWARANTÃ

SEDUC / SEMED

O desenvolvimento de um programa de educação ambiental no entorno 
onde vivem os não indígenas é fundamental, para fazer com que os mo-
radores que vivem na área de influência da Terra Indígena conheçam a  
importância da mesma como patrimônio natural, e assim colaborem na  
defesa deste território. 

Outro fator importante é que há um processo de constrangimento e ameaças 
aos indígenas da região independente de etnia, devido à cobrança de pedá-
gio feita pelos povos indígenas Tenharim na Transamazônica, estrada que 
corta a Terra Indígena Tenharim, que vem afetando os Pykahu-Parintintin. 
Com ações de proteção ambiental e educação pode-se deixar claro que os 
Pykahu-Parintintin não tem envolvimento com o pedágio e que estão con-
tribuindo para o desenvolvimento da região e a manutenção do clima do 
planeta.

8.5 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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8.6 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
O programa de educação é responsabilidade da SEDUC e SEMED, portanto os indígenas e a 
KWARANTÃ devem desenvolver com estas instituições o programa que atenda as necessidades 
de educação formal, ambiental e do resgate da cultura.

O orçamento deste Programa deve ser discutido com a SEDUC e SEMED.

Durante o diagnóstico foi proposto:
1 - Criação de escola que atendesse até o ensino médio;
2 - Construção de escola nas aldeias Canavial, de alvenaria, coberta com telha de barro,  
tendo duas salas de aula, biblioteca, banheiros, sala de professores, sala de audiovisual, auditório,  
cozinha, refeitório.
3 - Aquisição de equipamentos de informática e audiovisual para as escolas;
4 - Apoio à formação dos professores indígenas até o ensino superior;
5 - Aquisição de todos os eletrodomésticos e utensílios de cozinha para a escola;
6 - Contratação de merendeiras indígenas;
7 - Contratação efetiva dos professores indígenas com salários iguais aos dos não indígenas;
8 - Publicação de material didático utilizando as informações contidas no diagnóstico;
9 - Construção de quadra poliesportiva;
10 - Aquisição de livros de pesquisa para a biblioteca, em especial de livros e material audio 
visual sobre povos indígenas.

O orçamento para as atividades propostas acima deve ser discutido com as instituições  
responsáveis pela educação indígena e não consta deste Plano de Gestão.

8.7 PROGRAMA DE SAÚDE
Este programa deve ser desenvolvido em conjunto com a FUNASA, KWARANTÃ e comunidade 
indígena. O orçamento deste Programa deve ser discutido junto com a FUNASA.

Sendo acordado que seria feita gestão junto à FUNASA para que inserisse no seu planejamento:
1. Construção de posto de saúde, devidamente equipado com medicamentos e instrumentais 
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de saúde e mobiliário nas aldeias;
2. Construção de casa para os profissionais de saúde nas aldeias;
3. Contratação de enfermeira e auxiliar de enfermagem para serem lotadas nas aldeias, fazendo 
o revezamento de 15 em 15 dias;
4. Capacitação dos agentes indígenas de saúde e investimento em sua formação para que  
possam fazer a faculdade de enfermagem ou medicina;
5. Equipe de saúde composta por médicos, odontológos, auxiliares de enfermagem, enfermei-
ras e laboratoristas realizando atendimentos nas aldeias a cada 30 dias;
6. Conselho Indígena Local de Saúde fortalecido;
7. Capacitação do Conselho Indígena Local de Saúde. 

O orçamento para as atividades propostas acima deve ser discutidos com as instituições  
responsáveis pela saúde indígena e não consta deste Plano de Gestão.

8.8 PROGRAMA DE ESTUDOS E 
PESQUISA 
O Programa busca incentivar e coordenar a realização de pesquisas científicas de interesse do 
povo indígena para conservação ambiental e preservação de sua cultura, visando aprofundar os 
conhecimentos sobre os recursos naturais da Terra Indígena.

Para o desenvolvimento deste programa deve ser implantado um sistema permanente de  
fomento à pesquisa científica na Terra Indígena, por meio de convênios e acordos de cooperação  
com universidades e instituições de pesquisa, no âmbito regional, nacional e internacional.
Durante a Validação do Diagnóstico foram recomendadas as seguintes pesquisas:
1. Ampliação das pesquisas sobre a fauna, em especial a ictiofauna e avifauna, devido às ativi-
dades de turismo de pesca esportiva e observação de pássaros. 
2. Realização de pesquisas sobre pequenos mamíferos;
3. Dar continuidade à pesquisa sobre a cultura indígena.

O orçamento para as atividades propostas acima deve ser discutido com as instituições que 
queiram realizar pesquisas e não consta deste Plano de Gestão.
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8.9 OPERACIONALIZAÇÃO
Para implementar as ações propostas, se faz necessário ter recursos humanos capacitados na 
FUNAI e na KWARANTÃ que deverão trabalhar em conjunto com as seguintes atribuições:

• Implementar a organização administrativa da Terra Indígena, atendendo as normais legais;
• Gerenciar os recursos humanos, financeiros e materiais;
• Fazer gestão para dotar a Terra Indígena de equipamentos e instalações necessárias para cum-
prir o estabelecido neste Plano de Gestão;
• Estabelecer rotinas administrativas e de conservação das instalações e equipamentos;
• Articular, em conjunto com os órgãos públicos ou entidades, mecanismos e estratégias de 
captação de recursos financeiros para operacionalização das atividades previstas; 
• Realizar reuniões semestrais de planejamento das atividades e reuniões mensais de avaliação 
e ajustes; 
• Elaborar relatórios mensais e semestrais de atividades, além do relatório anual de avaliação 
de cada programa; 
• Alimentar banco de dados de gestão da Terra Indígena.

Não deve ser confundido o papel da FUNAI com o da KWARANTÃ, cada instituição tem suas 
responsabilidades.

Como órgão público a FUNAI tem a atribuição legal de gestar recursos da União, fazer a pro-
teção e apoiar o desenvolvimento econômico sustentável da Terra Indígena.

A KWARANTÃ tem a responsabilidade de gerir recursos que forem captados pela instituição 
para a implementação do Plano de Gestão.

A comunidade indígena tem o dever e a responsabilidade de fazer o controle social dos recur-
sos e da implementação dos projetos desenvolvidos por todas as instituições que atuam na Terra 
Indígena.
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8.9.1 Administração e manutenção
Para o sucesso do Plano de Gestão é necessário compor um quadro de pessoal para atender a demanda estabelecida.

PESSOAL NECESSÁRIO PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO - FUNAI

CARGO/FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE
Administrador Gerenciamento e administração 1

Chefe de Produção Atividades produtivas 2

Chefe de PIV Fiscalização 2

Auxiliar fiscalização Fiscalização 2

Coordenador Estudos e Pesquisas 1

Coordenador Assuntos fundiários 1

Auxiliar administrativo Administração 1

Financeiro Administração financeira 1

Secretária Secretaria 1

Coordenador Promoção cultural 1

Vigilante Administração em Humaitá 2

Serviços gerais Limpeza 3

Motorista Transporte 2

Total 20

PESSOAL NECESSÁRIO NA KWARANTÃ

CARGO/FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE
Coordenador Geral Gerenciamento e administração escritório em Humaitá 1

Auxiliar administrativo Gerenciamento e administração escritório em Humaitá 1

Auxiliar financeiro Financeira / escritório Humaitá 1

Coordenador de Cultura Estudos, pesquisa, cultura e educação 1

Motorista e piloto de barco Transporte 2

Secretária Secretaria / escritório Humaitá 1

Coordenador Saúde 1

Coordenador Atividades Produtivas 1

Estagiários Administração / escritório Humaitá 1

Estagiários Pesquisa / Centro Cultural aldeia Traíra 1

Serviços gerais Limpeza / escritório Humaitá 1

Total 12
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PESSOAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A SAÚDE

CARGO/FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE
Agentes indígenas Saúde 2

Agentes de saneamento Saúde 2

Auxiliar de enfermagem Saúde (Canavial I e II) 4

Equipe volante (1 médico, 1 enfermeira, 1 odon-
tólogo, 1 laboratorista, 1 auxiliar de enfermagem)

Saúde 5

Coordenador Saúde 1

Motorista Transporte 1

Serviços gerais Limpeza 2

Total 16

PESSOAL NECESSÁRIO PARA ATENDER A EDUCAÇÃO

CARGO/FUNÇÃO ÁREA DE ATUAÇÃO QUANTIDADE
Merendeira Educação 2

Coordenador Educação 1

Serviços gerais Saúde / educação 2

Professores
Professores indígenas

Escola
Escola

4

4

Professores indígenas para ensinar os rituais e 
costumes antigos (mais idosos)

Aldeia Canavial I 4

Total 17

• O pessoal constante do quadro da KWARANTÃ deve buscar elaborar pro-
jetos e captar recursos para a implementação do Plano de Gestão.
• Os funcionários deste quadro poderão ser provenientes de órgãos públicos 
e de prestadores de serviços e/ou pessoal cedido pelas prefeituras, universi-
dades ou outras instituições conveniadas ou parceiras;
• As atividades técnicas poderão contar com o auxílio de estagiários, moni-
tores e voluntários;
• Os funcionários cedidos por terceiros deverão trabalhar subordinados à 

administração da KWARANTÃ.
• Deve ser dada preferência aos indígenas para comporem o quadro de 
funcionários, casos estes não tenham capacidade técnica, deve-se investir na 
capacitação e formação antes que estes assumam qualquer responsabilidade 
técnica ou função dentro da entidade.
• Deve-se desenvolver um programa de estágio na KWARANTÃ e buscar 
captar recursos para bolsas de estudos, para que estes estagiários tenham 
condições de estudar.
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O escritório da FUNAI em Humaitá precisa ser reformado, adquirido móveis 
e equipamentos de informática, para poder atender aos povos indígenas e 
cumprir as demandas do Plano de Gestão durante os 3 anos, quando este 
terá que ser reavaliado.

A KWARANTÃ para manter suas atividades e articulações interinstitucionais 
necessita ter seu corpo administrativo e escritório funcionando. No quadro 
abaixo listamos os custos desta manutenção.

EQUIPAMENTOS E MÓVEIS - FUNAI

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE
Reforma do escritório Diversos

Mesas de escritório 5

Mesa de reunião para 20 pessoas 1

Cadeiras 30
Ar condicionado 3
Armários 3
Computadores completos 5
Telefone, correio, energia, água Diversos
Material de expediente e limpeza Diversos
Combustível Diversos
Veículo traçado cabine dupla 1
Barco 6 mts 1
Motor 25 hp 1
Manutenção de veículos, equipamentos e motores Diversos
Utensílios domésticos Diversos
Fogão 1
Geladeira 1
Arquivos 2
Mapoteca 1
Carreta de carregar barco 1

EQUIPAMENTOS E MÓVEIS - KWARANTÃ

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE
Reforma do escritório Diversos

Mesas de escritório 5

Mesa de reunião para 20 pessoas 1

Cadeiras 30
Ar condicionado 3
Armários 3
Computadores completos 5
Telefone, correio, energia, água Diversos
Material de expediente e limpeza Diversos
Combustível Diversos
Veículo traçado cabine dupla 1
Barco 6 mts 1
Motor 25 hp 1
Manutenção de veículos, equipamentos e motores Diversos
Utensílios domésticos Diversos
Fogão 1
Geladeira 1
Arquivos 2
Mapoteca 1
Carreta de carregar barco 1

8.10 MANUNTEÇÃO DO ESCRITÓRIO DA FUNAI E DA KWARANTÃ
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9 PLANO DE 
SUSTENTABILIDADE
O Plano de Gestão deve ser enviado à FUNAI em Brasília para que insira no orçamento da 
União o proposto para a manutenção da Terra Indígena Ipixuna. 

A comunidade deverá destinar uma porcentagem da venda dos produtos para a manutenção 
de equipamentos e ações culturais. Esta porcentagem deve ser discutida com toda a comuni-
dade para a decisão do valor da contribuição.

A coordenação da KWARANTÃ e a administração da FUNAI deverão elaborar projetos e buscar 
apoios para a implementação do Plano de Gestão, para tanto devem buscar realizar parcerias 
com instituições nacionais e internacionais.

Alguns princípios são orientadores para o sucesso do Plano:

Todas pessoas da comunidade devem conhecer o plano de gestão;

A comunidade deve ter conhecimento de sua importância para a garantia de seus 

direitos;

Todos devem participar;

Buscar se organizarem para a implementação do Plano;

Respeitar o conhecimento dos mais velhos e as orientações dos que estão com a 

responsabilidade de fazerem as ações se realizarem;

Ter o compromisso da formação de líderes indígenas, que devem atuar na defesa 

de seus direitos e na implementação do Plano;

Realização de trabalhos comunitários;

Compromisso de todos na busca de apoio para o desenvolvimento do Plano;

Monitorar e avaliar o desenvolvimento do Plano de Gestão.

1
2

3
4
5

6

7
8
9
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TABELA 1 - RELAÇÃO DAS FAMÍLIAS, ESPÉCIES, NÚMERO DE INDIVÍDUOS (N) E NOMES POPULARES DA VEGETAÇÃO 
ARBÓREA IDENTIFICADA NA TERRA INDÍGENA IPIXUNA/AM.
Nome científico Nome científicoNome popular Nome popularN N

Família Anacardiaceae 
Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl.

Anacardium parvifolium Ducke

Spondias lutea L.

Tapirira guianensis Aubl.

Família Annonaceae
Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E. Fr.

Guatteria olivacea R.E. Fr.

Família Apocynaceae
Couma macrocarpa Barb. Rodr.

Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) Markgr.

Família Araceae
Dracontium loretense K. Krause

Família Araliaceae
Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & 

Planch.

Família Arecaceae
Astrocaryum aculeatum Wallace

Attalea spectabilis Mart.

Euterpe precatoria Mart.

Maximiliana maripa (Aubl.) Drude

Oenocarpus bacaba Mart.

Oenocarpus bataua Mart.

Orbignya speciosa (Mart. ex Spreng.) Barb. Rodr.

Família Bignoniaceae
Anemopaegma mirandum (Cham.) Mart. ex DC.

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl.

Jacaranda caroba (Vell.) A. DC.

Tabebuia cassinoides (Lam.) DC

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson

Família Boraginaceae
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.

Família Burseraceae
Protium hebetatum Daly

Protium paraense Cuatrec.

Protium tenuifolium (Engl.) Engl.

Família Caryocaraceae
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.

Família Celastraceae
Goupia glabra Aubl.

Família Chrysobalanaceae
Couepia subcordata Benth. ex Hook. f.

Licania micrantha Miq.

Parinari excelsa Sabine

Família Clusiaceae
Calophyllum brasiliense Cambess.

Vismia guianensis (Aubl.) Pers.

Família Combretaceae
Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell

Família Dichapetalaceae
Tapura juruana (Ule) Rizzini

Família Elaeocarpaceae
Sloanea nitida G. Don

Família Euphorbiaceae
Glycydendron amazonicum Ducke

Glycydendron sp¹

Hevea brasiliensis (Kunth) Müll. Arg.

Micrandra elata (Didr.) Müll. Arg.

Cajuaçu

Cajuí

Cajá/Taperebá

Maria preta

Envira surucucu

Envireira

Sorva

Sorva tucujá

Rajadinha

Morototó

Tucumã

Palheira

Açaí

Inajá

Bacaba

Patauá

Babaçu

Catuaba

Pariri

Caroba

Caxeta

Ipê amarelo

05

04

01

10

28

06

17

01

01

01

29

01

19

02

10

05

56

01

16

09

04

01

Cascudinho

Breu branco

Breu mescla

Breu manga

Piquiarana

Piquiá

Cupiúba

Marirana/Umarirana 

Farinha seca

Bafo de boi 

Jacareúba/Landim

Lacre

Cinzeiro/Cuiarana

Mututí

Urucurana

Mirindiba

Mirindiba amarela

Seringueira

Seringarana

28

137

13

03

15

03

74

01

03

01

07

25

02

48

06

05

06

01

03
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TABELA 1 - continuação
Nome científico Nome científicoNome popular Nome popularN N

Família Fabaceae
Aldina heterophylla Spruce ex Benth.

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

Copaifera multijuga Hayne

Dialium guianense (Aubl.) Sandwith

Dinizia excelsa Ducke

Dinizia sp¹

Dinizia sp²

Dinizia sp³

Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff

Dipteryx ferrea (Ducke) Ducke

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.

Dipteryx polyphylla Huber.

Enterolobium schomburgkii (Benth.) Benth.

Eperua oleifera Ducke

Hymenaea courbaril L.

Hymenaea oblongifolia Huber

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne

Inga capitata Miq. ex Benth.

Inga falcistipula Ducke.

Inga macrophylla Humb. & Bonpl. ex Willd.

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl.

Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth.

Martiodendron elatum (Ducke) Gleason

Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks.

Ormosia excelsa Benth.

Pithecellobium racemosum Ducke

Pithecellobium duckei Huber

Pterocarpus rohrii Vahl

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake

Sclerolobium chrysophyllum Poepp.

Sclerolobium melanocarpum Ducke

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd.) Hochr.

Swartzia corrugata Benth.

Swartzia platygyne (Benth.) Ducke

Tachigali paniculata Aubl.

Vatairea sericea (Ducke) Ducke

Vouacapoua americana Aubl.

Família Humiriaceae
Duckesia verrucosa (Ducke) Cuatrec.

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.

Sacoglottis amazonica Mart.

Família Lauraceae
Mezilaurus itauba (Meisn.) Taub. ex Mez

Mezilaurus lindaviana Schwacke & Mez

Mezilaurus sp¹

Ocotea cujumary Mart.

Ocotea fragrantissima Ducke

Família Lecythidaceae
Bertholletia excelsa Bompl.

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze

Cariniana micrantha Ducke

Corythophora alta R. Knuth

Couratari macrosperma A.C. Sm.

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) Miers

Eschweilera corrugata (Poit.) Miers

Família Malpighiaceae
Byrsonima coriacea (Sw.) DC.

Família Malvaceae
Apeiba echinata Gaertn.

Ceiba pentandra (L.) Gaerth

Luehea speciosa Willd.

Macuco

Cedrorana

Copaíba

Jutaí café

Angelim pedra

Angelim manteiga

Angelim paxiúba

Angelim folha miúda

Sucupira preta

Cumaru ferro

Cumaru

Cumarurana

Orelha de macaco

Copaíba jacaré

Jatobá

Jutaí

Jatobá mirim

Ingá ferro

Ingá xixica

Ingá vermelho

Feijão cru

Araparí

Jutaí pororoca

Tento vermelho

Tentorana

Angelim rejado

Ingarana

Pau sangue

Bandarra

Taxí

102

04

07

20

1

11

9

2

2

7

1

8

1

2

3

3

4

1

19

43

2

1

9

4

3

3

4

16

15

3

Taxi vermelho

Fava branca

Coração de negro

Pitaíca

Taxi preto

Sucupira amarela

Angelim folha larga

Uxi coroa

Uxi liso

Uxirana

Itaúba

Itaúba amarela

Itaúba preta

Louro mangrataia

Louro canela

Castanheira

Cachimbeiro

Tauarí vermelho

Ripeiro

Tauari

Matamata amarelo

Matamata vermelho

Murici

Pente de macaco

Samaúma

Açoita cavalo

25

1

1

6

20

9

1

13

7

3

4

11

1

17

45

3

23

1

9

12

149

8

1

10

2

12
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Nome científico Nome científicoNome popular Nome popularN N

Família Malvaceae
Sterculia speciosa K. Schum.

Theobroma mariae (Mart.) K. Schum.

Theobroma obovatum Klotzsch ex Bernoulli

Theobroma subincanum Martius in Buchner

Família Melastomataceae
Bellucia grossularioides (L.) Triana

Miconia chartacea Triana

Família Meliaceae
Carapa procera DC.

Guarea trichilioides L.

Família Moraceae
Artocarpus integrifolia L. f.

Brosimum acutifolium Huber

Brosimum guianense (Aubl.) Huber

Brosimum paraense Huber

Brosimum potabile Ducke

Brosimum sp¹

Brosimum sp²

Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke

Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber

Família Myristicaceae 
Iryanthera grandis Ducke

Virola albidiflora Ducke

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb.

Família Myrtaceae
Myrcia atramentifera Barb. Rodr.

Psidium guineense Sw.

Psidium riparium Mart. ex DC.

Família Nyctaginaceae
Pisonia tomentosa Casar.

Família Olacaceae
Minquartia guianensis Aubl.

Família Rubiaceae
Duroia genipoides Hook. f. ex K. Schum.

Genipa americana L.

Família Rutaceae
Esenbeckia leiocarpa Engl.

Fagara rhoifolia (Lam.) Engl.

Família Salicaceae
Casearia gossypiosperma Briq.

Família Sapindaceae
Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk.

Família Sapotaceae
Ecclinusa abbreviata Ducke

Manilkara bella Monach.

Manilkara excelsa (Ducke) Standl.

Pouteria macrocarpa (Mart.) D.Dietr.

Pouteria sp¹

Pouteria sp²

Pouteria sp³

Pouteria torta (Mart.) Radlk.

Família Theaceae
Ternstroemia urophora Kobuski

Família Ulmaceae
Trema micrantha (L.) Blume

Família Urticacaeae
Cecropia hololeuca Miq.

Pourouma longipendula Ducke

Família Vochysiaceae
Erisma uncinatum Warm.

Bolão

Cacaurana

Cupurana

Cupuí

Goiaba de anta

Carvãozinho

Andirobinha

Jitó

Jaquinha

Mururé

Pama folha miúda

Muirapiranga

Amapá doce

Pama

Pama folha peluda

Miratinga

Pama caucho

Arurá

Virola branca

Virola

Cumaté da mata

Araçá

Araçá da mata

João mole

1

2

14

8

48

7

11

6

2

4

4

33

23

26

1

13

1

22

14

10

1

11

3

27

Acariquara

Jenipapinho / Puruí

Jenipaporana

Guarantã

Laranjinha

Espeteiro

Pitomba

Abiu folha peluda

Parajú

Maçaranduba

Abiu casca fina

Abiu abacate

Abiu ferro

Abiu vermelho

Abiurana / Guapeva

Figo bravo / Figueira

Periquiteira

Embaúba branca

Embaubarana

Cedrinho / Cambará

5

2

2

1

41

2

24

10

11

3

35

46

55

6

6

1

6

6

29

58

TABELA 1 - continuação
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TABELA 2 - LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DA TERRA INDÍGENA IPIXUNA
Nome científico Nome popular Nome Indígena

Myleus cf. micans

Methynnis hypsauchen

Serrasalmus spilopleura

Serrasalmus SP

Acestrorhyncus falcatus

Acestrorhyncus microlepis

Brycon cephalus

Brycon melanopterum

Astyanax fasciatus

Astyanax alburnus

Cynodon gibbus

Potamorhina latior

Hoplias malabaricus

Boulengerella maculatta

Laemolyta taeniata

Semaprochilodus insignis

Semaprochilodus taeniurus

Hemiodopsis argentus

Hemiodus immaculatus

Hemiodus ocellatus

Pterodoras granulosus

Surubim lima

Parauchenipterus galeatus

Trachelyopterichthys taeniatus

Auchenipterichthys thoracatum

Ageneiosus brevifilis

Cichla ocellaris

Chaetobranchus flavescens

Mesonauta festivus

Acaronia nassa

Satanoperca jurupari

Pacú

Piranha

Cachorrinha

Matrinxã

Lambari/Piaba

Cachorra

Branquinha

Traíra

Bicuda

Piau/ Aracu

Flexinha/Cruzeiro

Bacu

Mandi

Cangati

Mandubé

Tucunaré

Cara

Pakuí

Pyraitynga

Gwêtîgã

Tanatymahû

Nhapyty Gwa’ga i

Piratîgy

Pirahû

Gwa’ga

Piaunû-hu

Piudy

Iniã

Nhadya’i

Tyrygwahû

Ytynbejuhu

Tukunare’í

Akaraí

Ordem  
Characiformes

Ordem  
Siluriformes

Ordem  
Perciformes

Família Serrasalmidae

Família Characidae

Família Cynodontidae
Família Curimatidae
Família Erythrinidae
Família Ctenolucidae
Família Anastomidae

Família Doradidae
Família Pimelodidae 

Família Ageneiosidae

Família Cichlidae

Família Auchenipteridae

Família Prochilodontidae

Família Hemiodontidae
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TABELA 2 - continuação
Nome científico

Nome científico

Nome popular

Avistamentos (taxa por 10 km percorridos)

Nome Indígena

Crenicichla strigata

Crenicichla lenticulata

Geophagus surinsnmensis

Plagioscion squamosissimus

Ateles chamek

Mico emiliae

Cebus apella

Saimiri ustus

Callicebus bernhardi

Pithecia irrorata

Quiropotes albinassus

Mazama gouazoupira

Mazama americana

Dasyprocta fuliginosa

Myoprocta pratti

Sciurus spadiceus

Sciurus ignites

Microsciurus sp.

Jacundá

1 (0,09)

5 (0,50)

9 (0,83)

1 (0,09)

2 (0,19)

3 (0,28)

1 (0,09)

3 (0,28)

3 (0,28)

11 (1,02)

1 (0,09)

4 (0,37)

1 (0,09)

3 (0,28)

48 (4,44)

Nhakunda’hu
Ordem  
Perciformes

Ordem
Primates

Família Atelidae
Família Callitrichidae

Família Cebidae

Família Pitheciidae

Família Cervidae

Família Agoutidae

Família Sciuridae

Ordem
Artiodactyla

Ordem 
Rodentia

Total

Família Cichlidae

Família Scianidae

TABELA 3 - NÚMERO DE AVISTAMENTOS E TAXA DE AVISTAMENTO/10 KM PERCORRIDOS DAS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS DE 
MÉDIO E GRANDE PORTE REGISTRADAS DURANTE 108 km DE LEVANTAMENTO REALIZADO NA TERRA INDÍGENA IPIXUNA 
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TABELA 4 - LISTA DAS ESPÉCIES DA HERPETOFAUNA COLETADAS NA TERRA INDÍGENA IPIXUNA.

Nome científico Nome científicoNome popular Nome popular

AMPHIBIA 
Família Bufonidae
Bufo marinus Linnaeus, 1758

Bufo gr. margaritifer Laurenti, 1768

Bufo guttatus Schneider, 1799

Família Dendrobatidae
Colostethus sp.

Família Hylidae
Hyla boans Linnaeus, 1758

Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862

Phyllomedusa tomopterna (Cope, 1868)

Scinax rubber (Laurenti, 1768)

Família Leptodactylidae
Adenomera andreae Müller, 1923

Eleutherodactylus fenestratus (Steindachner, 1864)

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Leptodactylus pentadactylus (Linneaus, 1758)

Lithodytes lineatus (Schneider, 1799)

CROCODYLIA
Família Alligatoridae
Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807)

Melanosuchus niger (Spix, 1825)

TESTUDINES
Família Pelomedusidae
Podocnemis unifilis (Troschel, 1848)

REPTILIA
Família Gekkonidae
Coleodactylus amazonicus Andersson, 1916

Hemidactylus mabouia (Morreau de Jonnès, 1818)

Família Polycrotidae
Anolis fuscoauratus Duméril & Bibron, 1837

Anolis transversalis Duméril, 1851

Anolis nitens (Wagler, 1830)

Família Tropiduridae
Plica plica (Linnaeus, 1758)

Uranoscodon superciliosa (Linnaeus, 1758)

Família Teiidae
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

Kentropyx cf. altamazonica Cope, 1876

Família Boidae
Corallus hortulanus (Linnaeus, 1758)

Epicrates cenchria, (Linnaeus, 1758)

Boa constrictor (Linnaeus, 1758)

Eunectes murinus Linnaeus, 1758

Família Colubridae
Helicops angulatus (Linnaeus, 1758)

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)

Siphlophis compressus, (Daudin, 1803)

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)

Família Elapidae
Micrurus surinamensis (Cuvier, 1817)

Família Viperidae
Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)

Sapo cururu

Sapo folha

Canoeira

Rã-macaco

Gia

Rã pimento

Jacaretinga

Jacaré açú

Tracajá 

Calango

Lagartixa

Abraça pau

Tamacoré

Calango verde

Calango verde

Veadeira

Salamanta

Jibóia

Sucuri

Jararaca d’água

Dormideira

Coral d’água

Jararaca
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TABELA 5 - LISTA DAS ESPÉCIES DA AVIFAUNA DA TERRA INDÍGENA IPIXUNA - Aldeia Ipixuna. 
Status de abundância: (C) espécie comum; (P) espécie pouco comum; (I) espécie incomum; (R) espécie rara. 
Endemismo: (AM) espécie endêmica da amazônia; (MID) espécie endêmica do interflúvio Madeira-Tapajós.

Nome científico Nome popular Aldeia Ipixuna Raridade Endemismo
Família Tinamidae
Tinamus tao

Tinamus major

Tinamus guttatus

Crypturellus strigulosus

Crypturellus variegatus

Crypturellus parvirostris

Família Anhimidae
Anhima cornuta

Família Anatidae
Dendrocygna viduata

Dendrocygna autumnalis

Neochen jubata

Cairina moschata

Sarkidiornis sylvicola

Amazonetta brasiliensis

Família Cracidae
Ortalis guttata

Penelope jacquacu

Pipile pipile

Mitu tuberosum

Família Odontophoridae
Odontophorus gujanensis

Família Podicipedidae
Podilymbus podiceps

Família Phalacrocoracidae
Phalacrocorax brasilianus

Família Anhingidae
Anhinga anhinga

Azulona

inhambu-de-cabeça-vermelha

inhambu-galinha

inhambu-relógio

inhambu-anhangá

inhambu-chororó

Anhuma

Irerê

asa-branca

pato-corredor

pato-do-mato

pato-de-crista

pé-vermelho

aracuã

jacu

jacutinga-de-garganta-azul

mutum-cavalo

uru-corcovado

mergulhão-caçador

biguá

biguatinga

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

P

P

P

P

P

C

P

C

C

R

P

R

C

C

P

P

I

P

C

C

P

AM

AM

AM

AM
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TABELA 5 - continuação

Família Ardeidae
Tigrisoma lineatum

Agamia agami

Cochlearius cochlearius

Ixobrychus exilis

Nycticorax nycticorax

Butorides striata

Bubulcus ibis

Ardea cocoi

Ardea alba

Syrigma sibilatrix

Pilherodius pileatus

Egretta thula

Família Threskiornithidae
Mesembrinibis cayennensis

Família Ciconiidae
Mycteria americana

Família Cathartidae
Cathartes aura

Cathartes burrovianus

Cathartes melambrotus

Coragyps atratus

Sarcoramphus papa

Família Pandionidae
Pandion haliaetus

Família Accipitridae
Elanoides forficatus

Gampsonyx swainsonii

Elanus leucurus

Rostrhamus sociabilis

Ictinia plumbea

socó-boi

garça-da-mata

arapapá

socoí-vermelho

savacu

socozinho

garça-vaqueira

garça-moura

garça-branca-grande

maria-faceira

garça-real

garça-branca-pequena

coró-coró

cabeça-seca

urubu-de-cabeça-vermelha

urubu-de-cabeça-amarela

urubu-da-mata

urubu-de-cabeça-preta

urubu-rei

águia-pescadora

gavião-tesoura

gaviãozinho

gavião-peneira

gavião-caramujeiro

sovi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

P

I

P

I

P

C

C

P

C

P

P

C

C

P

C

P

C

C

P

I

I

I

I

C

C
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Família Accipitridae
Leucopternis schistaceus

Buteogallus urubitinga

Heterospizias meridionalis

Busarellus nigricollis

Rupornis magnirostris

Buteo albicaudatus

Buteo albonotatus

Harpia harpyja

Spizaetus tyrannus

Família Falconidae
Ibycter americanus

Caracara plancus

Milvago chimachima

Herpetotheres cachinnans

Micrastur gilvicollis

Micrastur semitorquatus

Falco sparverius

Falco rufigularis

Família Aramidae
Aramus guarauna

Família Psophiidae
Psophia viridis

Família Rallidae
Aramides cajanea

Laterallus viridis

Gallinula chloropus

Porphyrio martinica

Família Heliornithidae
Heliornis fulica

gavião-azul

gavião-preto

gavião-caboclo

gavião-belo

gavião-carijó

gavião-de-rabo-branco

gavião-de-rabo-barrado

gavião-real

gavião-pega-macaco

gralhão

caracará

carrapateiro

acauã

falcão-mateiro

falcão-relógio

quiriquiri

cauré

carão

jacamim-de-costas-verdes

saracura-três-potes

sanã-castanha

frango-d’água-comum

frango-d’água-azul

picaparra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

X

P

P

P

P

C

P

I

R

I

I

C

C

I

P

P

P

P

C

I

P

P

C

P

I
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Família Eurypygidae
Eurypyga helias

Família Jacanidae
Jacana jacana

Família Charadriidae
Vanellus chilensis

Família Scolopacidae
Tringa solitaria

Família Sternidae
Sternula superciliaris

Phaetusa simplex

Família Columbidae
Columbina talpacoti

Patagioenas speciosa

Patagioenas cayennensis

Patagioenas subvinacea

Zenaida auriculata

Leptotila verreauxi

Geotrygon montana

Família Psittacidae
Ara ararauna

Ara macao

Ara chloropterus

Diopsittaca nobilis

Aratinga weddellii

Pyrrhura perlata

Pyrrhura picta

Forpus sclateri

Brotogeris versicolurus

Pionites leucogaster

Pionopsitta barrabandi

pavãozinho-do-pará

jaçanã

quero-quero

maçarico-solitário

trinta-réis-anão

trinta-réis-grande

rolinha-roxa

pomba-trocal

pomba-galega

pomba-botafogo

pomba-de-bando

juriti-pupu

pariri

arara-canindé

araracanga

arara-vermelha-grande

maracanã-pequena

periquito-de-cabeça-suja

tiriba-de-barriga-vermelha

tiriba-de-testa-azul

tuim-de-bico-escuro

periquito-de-encontro-amarelo

marianinha-de-cabeça-amarela

curica-de-bochecha-laranja

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

C

C

C

P

P

C

P

C

P

C

C

P

P

P

P

P

C

P

I

P

C

P

I
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Família Psittacidae
Pionus menstruus

Amazona kawalli

Amazona amazonica

Amazona farinosa

Família Opisthocomidae
Opisthocomus hoazin

Família Cuculidae
Piaya cayana

Coccycua minuta

Crotophaga major

Crotophaga ani

Tapera naevia

Neomorphus geoffroyi

Família Strigidae
Megascops watsonii

Lophostrix cristata

Pulsatrix perspicillata

Strix virgata

Glaucidium brasilianum

Família Nyctibiidae
Nyctibius grandis

Nyctibius griseus

Família Caprimulgidae
Nyctidromus albicollis

Família Apodiformes
Chaetura spinicaudus

Chaetura brachyura

Tachornis squamata

Família Trochilidae 
Threnetes leucurus

maitaca-de-cabeça-azul

papagaio

curica

papagaio-moleiro

cigana

alma-de-gato

chincoã-pequeno

anu-coroca

anu-preto

saci

jacu-estalo

corujinha-orelhuda

coruja-de-crista

murucututu

coruja-do-mato

caburé

mãe-da-lua-gigante

mãe-da-lua

bacurau

andorinhão-de-sobre-branco

andorinhão-de-rabo-curto

tesourinha

balança-rabo-de-garganta-preta

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

R

P

P

C

C

P

P

C

C

R

C

I

P

P

C

P
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Família Trochilidae
Phaethornis ruber

Phaethornis philippii

Phaethornis superciliosus

Campylopterus largipennis

Eupetomena macroura

Florisuga mellivora

Anthracothorax nigricollis

Chrysolampis mosquitus

Chlorostilbon aureoventris

Thalurania furcata

Amazilia fimbriata

Heliothryx auritus

Família Trogonidae
Trogon viridis

Trogon melanurus

Família Alcedinidae
Ceryle torquatus

Chloroceryle amazona

Chloroceryle inda

Chloroceryle aenea

Família Momotidae
Baryphthengus martii

Momotus momota

Família Galbulidae
Brachygalba lugubris

Galbula leucogastra

Galbula ruficauda

Jacamerops aureus

Família Bucconidae
Notharchus macrorhynchos

rabo-branco-rubro

rabo-branco-amarelo

rabo-branco-de-bigode

asa-de-sabre-cinza

beija-flor-tesoura

beija-flor-azul-de-rabo-branco

beija-flor-de-veste-preta

beija-flor-vermelho

besourinho-de-bico-vemelho

beija-flor-tesoura-verde

beija-flor-de-garganta-verde

beija-flor-de-bochecha-azul

surucuá-grande-de-barriga-amarela

surucuá-de-cauda-preta

martim-pescador-grande

martim-pescador-verde

martim-pescador-da-mata

martinho

juruva-ruiva

udu-de-coroa-azul

ariramba-preta

ariramba

ariramba-de-cauda-ruiva

jacamaraçu

macuru-de-testa-branca

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

C

P

I

P

P

P

I

C

C

C

I

C

C

C

C

I

P

P

C

I

I

C
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Família Bucconidae
Notharchus tectus

Bucco tamatia

Malacoptila rufa

Monasa nigrifrons

Monasa morphoeus

Chelidoptera tenebrosa

Família Capitonidae
Capito niger

Família Ramphastidae
Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

Pteroglossus inscriptus

Pteroglossus castanotis

Pteroglossus beauharnaesii

Família Picidae
Picumnus aurifrons

Melanerpes cruentatus

Veniliornis passerinus

Piculus flavigula

Celeus grammicus

Campephilus melanoleucos

Família Thamnophilidae
Cymbilaimus lineatus

Taraba major

Sakesphorus luctuosus

Thamnophilus aethiops

Thamnophilus schistaceus

Thamnophilus punctatus

Thamnomanes ardesiacus

Thamnomanes caesius

macuru-pintado

rapazinho-carijó

barbudo-de-pescoço-ferrugem

chora-chuva-preto

chora-chuva-de-cara-branca

urubuzinho

capitão-de-bigode-carijó

tucano-grande-de-papo-branco

tucano-de-bico-preto

araçari-miudinho-de-bico-riscado

araçari-castanho

araçari-mulato

pica-pau-anão-dourado

benedito-de-testa-vermelha

picapauzinho-anão

pica-pau-bufador

picapauzinho-chocolate

pica-pau-de-topete-vermelho

papa-formiga-barrado

chorá-boi

choca-d’água

choca-lisa

choca-de-oho-vermelho

choca-bate-cabo

uirapuru-de-garganta-preta

ipecuá

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

P

P

C

P

C

C

C

P

P

C

I

P

C

C

P

I

P

P

C

P

I

C

C

C

C
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AM
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Família Thamnophilidae
Myrmotherula haematonota

Myrmotherula surinamensis

Myrmotherula axillaris

Myrmotherula longipennis

Myrmotherula menetriesii

Herpsilochmus sp. nov.

Microrhopias quixensis

Cercomacra cinerascens

Cercomacra nigrescens

Myrmoborus myotherinus

Hypocnemis cantator

Hypocnemoides melanopogon

Sclateria naevia

Schistocichla leucostigma

Myrmeciza hemimelaena

Rhegmatorhina hoffmannsi

Hylophylax naevius

Hylophylax poecilinotus

Phlegopsis nigromaculata

Skutchia borbae

Família Conopophagidae
Conopophaga melanogaster

Família Grallariidae
Grallaria varia

Hylopezus macularius

Família Formicariidae
Formicarius colma

Formicarius analis

Chamaeza nobilis

choquinha-de-garganta-carijó

choquinha-estriada

choquinha-de-flanco-branco

choquinha-de-asa-comprida

choquinha-de-garganta-cinza

chorozinho

papa-formiga-de-bando

chororó-pocuá

chororó-negro

formigueiro-de-cara-preta

papa-formiga-cantador

solta-asa-do-norte

papa-formiga-do-igarapé

formigueiro-de-asa-pintada

formigueiro-de-cauda-castanha

mãe-de-taoca-papuda

guarda-floresta

rendadinho

mãe-de-taoca

mãe-de-taoca-dourada

chupa-dente

tovacuçu

torom-carijó

galinha-do-mato

pinto-do-mato-de-cara-preta

tovaca-estriada

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

P

P

C

P

C

P

C

C

P

C

C

P

P

I

P

C

P

P

P

I

I

I

P

C

C

I
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AM

AM

AM

AM
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AM
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AM

MID
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Família Scleruridae
Sclerurus rufigularis

Família Dendrocolaptidae
Dendrocincla fuliginosa

Dendrocincla merula

Deconychura longicauda

Deconychura stictolaema

Sittasomus griseicapillus

Glyphorynchus spirurus

Nasica longirostris

Hylexetastes perrotii

Xiphocolaptes promeropirhynchus

Dendrocolaptes certhia

Dendrocolaptes hoffmannsi

Xiphorhynchus ocellatus

Xiphorhynchus elegans

Xiphorhynchus guttatus

Lepidocolaptes albolineatus

Família Furnariidae
Furnarius leucopus

Synallaxis rutilans

Cranioleuca vulpina

Certhiaxis cinnamomeus

Berlepschia rikeri

Simoxenops ucayalae

Ancistrops strigilatus

Hyloctistes subulatus

Philydor ruficaudatum

Philydor erythrocercus

Philydor pyrrhodes

Automolus ochrolaemus

vira-folha-de-bico-curto

arapaçu-pardo

arapaçu-da-taoca

arapaçu-rabudo

arapaçu-de-garganta-pintada

arapaçu-verde

arapaçu-de-bico-de-cunha

arapaçu-de-bico-comprido

arapaçu-de-bico-vermelho

arapaçu-vermelho

arapaçu-barrado

arapaçu-marrom

arapaçu-ocelado

arapaçu-elegante

arapaçu-de-garganta-amarela

arapaçu-de-listras-brancas

casaca-de-couro-amarelo

joao-teneném-castanho

arredio-do-rio

curutié

limpa-folha-do-buriti

limpa-folha-de-bico-virado

limpa-folha-picanço

limpa-folha-riscado

limpa-folha-de-cauda-ruiva

limpa-folhas-de-sobre-ruivo

limpa-folha-vermelho

barranqueiro-camurça

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

I

P

I

I

I

C

C

I

I

I

P

I

P

P

P

I

C

P

P

C

C

I

P

I

I

P

I

C
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Automolus infuscatus

Xenops tenuirostris

Família Tyrannidae
Mionectes oleagineus

Leptopogon amaurocephalus

Corythopis torquatus

Hemitriccus minor

Hemitriccus zosterops

Hemitriccus striaticollis

Todirostrum maculatum

Myiopagis gaimardii

Elaenia flavogaster

Elaenia chiriquensis

Elaenia ruficeps

Ornithion inerme

Camptostoma obsoletum

Phaeomyias murina

Zimmerius gracilipes

Myiornis ecaudatus

Tolmomyias flaviventris

Platyrinchus coronatus

Onychorhynchus coronatus

Myiobius barbatus

Terenotriccus erythrurus

Lathrotriccus euleri

Cnemotriccus fuscatus

Ochthornis littoralis

Arundinicola leucocephala

Colonia colonus

Myiozetetes cayanensis

Myiozetetes similis

barranqueiro-pardo

bico-virado-fino

abre-asa

cabeçudo

estalador-do-norte

maria-sebinha

maria-de-olho-branco

sebinho-rajado-amarelo

ferreirinho-estriado

maria-pechim

guaracava-de-barriga-amarela

chibum

guaracava-de-topete-vermelho

poiaeiro-de-sobrancelha

risadinha

bagageiro

poiaeiro-de-pata-fina

caçula

bico-chato-amarelo

patinho-de-coroa-dourada

maria-leque

assanhadinho

papa-moscas-uirapuru

enferrujado

guaracavuçu

maria-da-praia

freirinha

viuvinha

bentevizinho-de-asa-ferrugínea

bentevizinho-de-penacho-vermelho

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

X

C

I
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P

P

I

P

P

C

C

C

C

P

P

P
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P
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Pitangus sulphuratus

Philohydor lictor

Myiodynastes maculatus

Megarynchus pitangua

Empidonomus varius

Tyrannus melancholicus

Rhytipterna simplex

Myiarchus swainsoni

Myiarchus ferox

Ramphotrigon ruficauda

Attila spadiceus

Família Cotingidae
Phoenicircus nigricollis

Cotinga cayana

Lipaugus vociferans

Xipholena punicea

Gymnoderus foetidus

Querula purpurata

Cephalopterus ornatus

Família Pipridae
Tyranneutes stolzmanni

Machaeropterus pyrocephalus

Lepidothrix nattereri

Manacus manacus

Chiroxiphia pareola

Heterocercus linteatus

Dixiphia pipra

Pipra fasciicauda

Pipra rubrocapilla

Família Tityridae
Schiffornis turdina

bem-te-vi

bentevizinho-do-brejo

bem-te-vi-rajado

neinei

peitica

suiriri

vissiá

irré

maria-cavaleira

bico-chato-de-rabo-vermelho

capitão-de-saíra-amarelo

saurá-de-pescoço-preto

anambé-azul

cricrió

anambé-pompadora

anambé-pombo

anambé-uma

anambé-preto

uirapuruzinho

uirapuru-cigarra

uirapuru-de-chapéu-branco

rendeira

tangará-falso

coroa-de-fogo

cabeça-branca

uirapuru-laranja

cabeça-encarnada

flautim-marrom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

P

P

P
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P

P

P

P
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I
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P
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Laniocera hypopyrra

Tityra inquisitor

Pachyramphus rufus

Pachyramphus castaneus

Família Vireonidae
Cyclarhis gujanensis

Vireo olivaceus

Hylophilus hypoxanthus

Hylophilus ochraceiceps

Família Corvidae
Cyanocorax chrysops

Família Hirundinidae
Tachycineta albiventer

Progne tapera

Progne chalybea

Atticora fasciata

Atticora melanoleuca

Stelgidopteryx ruficollis

Família Troglodytidae
Campylorhynchus turdinus

Thryothorus genibarbis

Troglodytes musculus

Microcerculus marginatus

Cyphorhinus arada

Donacobius atricapilla

Família Polioptilidae
Ramphocaenus melanurus

Polioptila plumbea

Família Turdidae
Turdus leucomelas

Turdus sp.

chorona-cinza

anambé-branco-de-bochecha-parda

caneleiro-cinzento

caneleiro

pitiguari

juruviara

vite-vite-de-cabeça-marrom

vite-vite-uirapuru

gralha

andorinha-do-rio

andorinha-do-campo

andorinha-doméstica-grande

peitoril

andoriha-de-coleira

andorinha-serradora

catatau

garrinchão-pai-avô

corruíra

uirapuru-veado

uirapuru-verdadeiro

japacanim

bico-assovelado

balança-rabo-de-chapéu-preto

sabiá-barranco

sabiá

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

-

I

P

I

P
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C
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Turdus lawrencii

Turdus albicollis

Família Motacillidae
Anthus lutescens

Família Coerebidae
Coereba flaveola

Família Thraupidae
TCissopis leverianus

Lamprospiza melanoleuca

Nemosia pileata

Thlypopsis sordida

Habia rubica

Eucometis penicillata

Tachyphonus cristatus

Tachyphonus surinamus

Tachyphonus luctuosus

Lanio versicolor

Ramphocelus nigrogularis

Ramphocelus carbo

Thraupis episcopus

Thraupis sayaca

Tangara chilensis

Tangara schrankii

Tangara cayana

Tangara velia

Tersina viridis

Dacnis lineata

Dacnis cayana

Cyanerpes cyaneus

Chlorophanes spiza

Hemithraupis flavicollis

caraxué-de-bico-amarelo

sabiá-coleira

caminheiro-zumbidor

cambacica

tietinga

pipira-de-bico-vermelho

saíra-de-chapéu-preto

saí-canário

sanhaçu-de-asa-branca

pipira-da-taoca

tiê-galo

tem-tem-de-topete-ferrugíneo

tem-tem-de-dragona-branca

pipira-de-asa-branca

pipira-de-máscara

pipira-de-máscara

sanhaçu-da-amazônia

sanhaçu-cinzento

sete-cores-da-amazônia

saíra-ouro

saíra-amarela

saíra-diamante

saí-andorinha

saí-de-máscara-preta

saí-azul

saíra-beija-flor

saí-verde

saíra-de-papo-preto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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P
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TABELA 5 - continuação

Família Emberizidae
Ammodramus aurifrons

Sicalis columbiana

Volatinia jacarina

Sporophila nigricollis

Sporophila minuta

Arremon taciturnus

Paroaria gularis

Família Cardinalidae
Saltator grossus

Saltator maximus

Cyanocompsa cyanoides

Família Icteridae
Psarocolius viridis

Psarocolius decumanus

Psarocolius bifasciatus

Cacicus solitarius

Cacicus cela

Cacicus haemorrhous

Icterus cayanensis

Molothrus oryzivorus

Sturnella militaris

Família Fringillidae
Euphonia chlorotica

Euphonia rufiventris

cigarrinha-do-campo

canário-do-amazonas

tiziu

baiano

caboclinho-lindo

tico-tico-de-bico-preto

cardeal-da-amazônia

bico-encarnado

tempera-viola

azulão-da-amazônia

japu-verde

japu

japuaçu

iraúna-de-bico-branco

xexéu

guaxe

encontro

iraúna-grande

polícia-inglesa-do-norte

fim-fim

gaturamo-preto

X

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

X

-

X

-

-

-

X
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