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APRESENTAÇÃO
O Povo Cinta Larga enfrenta um dos mais cruéis paradoxos que
podem afligir uma comunidade humana: passar muitas privações
mesmo habitando numa terra tão vasta e riquíssima.
Na verdade, essa riqueza, que deveria trazer felicidade, tem
servido apenas para disseminar miséria e desolação. Não perder a
esperança por dias melhores é o maior desafio atualmente.

O estudo abrangeu todos os componentes socioambientais, com
levantamentos biológicos, geográficos e socioculturais, tendo por
foco o uso dos recursos naturais, conhecimento científico e os
saberes tradicionais para a melhor gestão territorial e até mesmo
proteção da Terra Indígena Roosevelt.

Assim, na crença de um futuro mais feliz e justo para os índios,
apresento, com enorme satisfação, à sociedade brasileira e mundial, um instrumento que certamente significará, senão a inversão
nessa história de indignidades, quando menos um novo alento à
perseverante esperança do Povo Cinta Larga.

Metas e ações ambiciosas foram previstas, mas não poderia mesmo ser diferente diante de quadro tão grave de sofrimento, que
há tanto tempo desafia o Estado e a sociedade brasileira.

Fruto de produção coletiva, com envolvimento direto e efetiva
participação da comunidade indígena, o Diagnóstico Etnoambiental Participativo, Etnozoneamento e Plano Gestão da Terra
Indígena Roosevelt terá enorme e decisiva serventia na definição
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de estratégias para a adequada utilização sustentável de todas as
potencialidades do território tradicional.

O Ministério Público Federal, que compartilha, por tantos anos,
da dor e tristeza indígena, impotente para mudar significativamente a situação, a despeito dos vários esforços empreendidos,
congratula os realizadores, capitaneados pela brava e aguerrida
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé em parceira com

Que ele sirva como verdadeiro “divisor de águas” (há muito tempo estamos em busca de um) entre tudo o que aconteceu e tudo o
que acontecerá com essa sofrida comunidade de seres humanos.

Porto Velho, 07 de Agosto de 2015.

Marcela Bonfim / Amazônia Real

a Patjamaaj – Coordenação das Organizações Indígenas do Povo
Cinta Larga, desse verdadeiro “Plano de Vida” para o Povo Cinta
Larga.

REGINALDO PEREIRA DA TRINDADE
Procurador da República
Responsável, no Estado de Rondônia,
pela Defesa do Povo Cinta Larga
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OE SEUPOVO
TERRITÓRIO
O povo Cinta Larga, sua paisagem e meio ambiente, aos quais alguns autores também chamam de
Pãzézej ou Panderey, entre outras grafias, como auto denominação habitam quatro terras indígenas
regularizadas em seu favor nos estados de Mato Grosso e Rondônia.
Terra Indígena Roosevelt;
Terra Indígena Aripuanã;
Terra Indígena Serra Morena; e
Parque Indígena do Aripuanã.
O estudo foi realizado na Terra Indígena Roosevelt por solicitação dos povos que habitam esse
território, representados pela PATJAMAAJ – Coordenação das Organizações Indígenas do
Povo Cinta Larga.
O acesso a Terra Indígena Roosevelt utilizado foi através da BR-364,
após o distrito de Riozinho, no município de Cacoal, sentido
Pimenta Bueno, à esquerda na RO-370, num percurso de 27
km até a sede municipal de Espigão D’Oeste, de onde
seguimos numa distância de 61 km até a Barreira
Diamante; mais 88,1 km até a Barreira Bradesco e mais 97 km, através da Linha 108, até
a Aldeia Roosevelt, na qual foi realizada a reunião inicial dos trabalhos
de pesquisa.

capítulo 1
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Tonhão Cinta Larga, à esquerda e Rondon Cinta Larga, acima.
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1.1 METODOLOGIA
A pesquisa antropológica voltada para a produção de relatórios
etno históricos exige um embasamento fundamentado na pesquisa bibliográfica e documental, além da observação e utilização de
fontes para história oral, razão pela qual trabalhamos com a efetiva participação, em todas as etapas dos trabalhos com indígenas,
referendadas pelo povo Cinta Larga, os quais compõem as equipe
de trabalho para elaboração deste DEAP.
A pesquisa bibliográfica e documental, que se iniciara em março/2013, foi realizada através de fontes virtuais e da coleta de dados junto à Fundação Nacional do Índio – FUNAI, em Porto Velho
e Cacoal/RO, na Universidade Federal do Rondônia - UNIR, junto
ao poder público municipal de Cacoal, na Fundação Nacional de
Saúde – FUNASA, que têm as atribuições da atenção à saúde indígena, e a PATJAMAAJ – Coordenação das Organizações Indígenas
do Povo Cinta Larga, parceira fundamental para a realização deste
trabalho.
Nas secretarias municipais, nos municípios de Espigão D’Oeste
e de Cacoal, foram coletadas informações de interesse do meio
sócio econômico e antropológico. Percorremos as vias de acesso

à região das aldeias localizadas na TI Roosevelt, identificando áreas de relevância histórica e antropológica, assim com os serviços
públicos existentes, como escolas, postos de saúde, infraestrutura de abastecimento de água e energia elétrica, além de vilas e
povoados vizinhos com as quais a população indígena mantém
contato regular, além de levantamento com G.P.S., para localização dos cursos de água e as distâncias dos acessos em relação à
T.I. Roosevelt.
Foram utilizadas as bases cartográficas elaboradas pela equipe
técnica da Kanindé que apoia a realização deste DEAP Cinta Larga – para a TI Roosevelt.
Foi feito contato com representantes e membros do povo indígena
Cinta Larga, das diversas aldeias da TI Roosevelt, cujos eixos são
a Aldeia Roosevelt, a 14 de Abril e a Aldeia Capitão Cardoso, que
convergem para os municípios de Espigão D’Oeste e de Cacoal,
onde buscam atender suas necessidades de atenção à saúde, educação, produção e acesso aos bens de consumo industrializados,
assim como para levar seus produtos para serem comercializados.

1.2 OS CINTA LARGA
O nome Cinta Larga é um designativo genérico criado pelos regionais e adotado pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, pelo
fato do grupo vestir uma larga cinta de entrecasca de árvore Tauari(Couratari spp., Lecythidaceae) em volta da cintura. Segundo as
informações disponíveis, não é possível encontrar entre os Cinta
Larga algo como uma autodenominação, um termo geral para o
conjunto do grupo - a não ser a alcunha “Cinta Larga”, adotada
por eles em sua convivência com a sociedade brasileira. Não é
possível sustentar traduções apressadas, como às vezes se vê, de
expressões genéricas como “nós” ou “nossa gente”, que em língua Cinta Larga diz-se pãzérey (pã-, pronome pessoal, 1ª pessoa
plural; zét, gente, pessoa; -ey, plural). Os Cinta Larga são enfáticos
ao dizerem: “A gente não chama, nome quem dá é os outros”.
Em outras palavras, parece ser preciso um Outro para nomear
esse Nós, aquele que, sendo exterior, delimita e designa o seu
contrário .
A Língua Cinta Larga pertence à família Tupi Mondé, tronco Tupi,
assim como as de seus vizinhos Gavião, Suruí Paiter e Zoró. Em
1969 a população Cinta Larga foi estimada em cerca de 2.000
12

pessoas. Em 1981 seu número não ultrapassava 500 indivíduos, numa estimativa otimista. A partir daí a população voltou a
crescer, atingindo a casa dos 1.032 indivíduos em 2001 e, em
2003, estimava-se que este número fosse por volta de 1.300 indivíduos. De acordo com o site da Secretaria Especial de Saúde
Indígena - SESAI o total da população Cinta Larga, em 2013, soma
1823 pessoas, já o site do IBGE traz que na terra indígena Roosevelt habitam 1574 pessoas, entre elas 670 se declaram como
indígenas, 794 não se declaram indígenas mas se consideram indígenas e 77 que não se declaram e não se consideram indígenas
(IBGE, 2010). Adotamos os dados da SESAI, pois os registro são
feitos de forma mais direta e mensalmente.
Esta população habita as quatro terras indígenas contíguas dentro do território habitado pelos Cinta Larga. São elas: Parque Aripuanã, Terra Indígena Roosevelt, Terra Indígena Serra Morena e
Terra Indígena Aripuanã. Em continuidade a estas, estão terras dos
Suruí, Zoró e Arara do Beiradão; além destas, um estreito corredor separa o parque do Aripuanã das terras dos Salumã (Enawenê-Nawê) e Nambikwara do Campo.

1.3 METADES, CLÃS

Rosangela Kakin Cinta Larga

Nas entrevistas realizadas com Tataré, Marcelo, Manoel e Capitão
Barroca, no foram prestadas algumas informações sobre sua organização em Clãs, estruturadas em três classificações para Kakin,
três para Mam e uma para Kaban que somam sete grupos que
estruturam aquela sociedade indígena, cujos arranjos e formas
de aliança através do casamento são bem estudados por Dal Poz
Neto.

da irmã a esperar o nascimento da sobrinha, para
com esta casar e morar.

Sergio P. Cruz / Kanindé

Em seu sistema de alianças, o casamento avuncular, caracterizado
através do casamento preferencial da filha com o irmão da mãe,
tem um lugar especial. Os Cinta Larga formulam a regra de maneira clara: “casamento bom”, dizem eles, é com a filha da irmã.
“Com a filha de irmã meu eu casa”, é a lição do mito relatado
por Pichuvy, no qual os irmãos foram convencidos pelo marido

João Dal Poz Neto, em sua tese assim informa a
organização dos clãs Cinta Larga:
“No caso Cinta Larga, o demiurgo fecundou várias
espécies femininas, das quais descenderam quatro
subdivisões da divisão mam, três da kakin e apenas uma
kaban. A tabela a seguir relaciona as divisões e subdivisões, seguindo a ordem de seus nascimentos. A cada uma
das divisões atribui-se determinadas características: uma índole mais pronunciada (por exemplo, “mansos”, “briguentos”,
etc.), traços fenotípicos (cor da pele, principalmente) e diversidade linguística (dialetos). Desta maneira, kaban e kakin seriam
“brancos”, embora kakingipji – mais “avermelhado”; mam “moreno” ou, no caso da subdivisão mamjipoap, “escuro”.

Sergio P. Cruz / Kanindé

Relataram que os Kakineej são maioria na região das do Capitão
Cardoso e 14 de Abril e destacaram que há distinções de origens
míticas, diferenças físicas – como cor da pele e estatura entre eles,
e que é possível haver casamento interno entre os famílias do clã
Mam – considerando-se a distinção interna a este grupo.

“Disse que o primeiro tinha
mulher, três irmãos de mulher
e outro índio marido de mulher.
Índio tinha vontade de transar com
mulher. Marido dela falou:
-Vocês não podem transar essa mulher!
Trata-se da irmã de vocês- falou assimeu vou fazer suas mulheres! Quando minha filha nascer, aí vocês casam com ela...
moram com ela”.

Dizem alguns, ainda de acordo com o autor, que antes sucedia
uma distribuição demográfica mais nítida: os kabanyj ao norte,
na região dos rios Branco e Vermelho; os manderyj no meio; e os
mamjipoapyj nas cabeceiras dos rios Tenente Marques e Eugênia.

Patricia Cinta Larga e Welligton Cinta Larga

Tabela 1 - Sistema de Patrônimos Cinta Larga

PATRÔNIMO

SUBDIVISÃO

DESCRIÇÃO

KABAN

Kabanyj

Árvore conhecida regionalmente como “mirindiba”, cujo fruto possui

(não possui subdivisão)

sabor azedo, de cor amarela, como uma uva, mais fina e comprida.

Mamderyj

Castanheira de ouriço maior e redondo

Mamdolyj

Castanheira alta

Mamjipoapyj

Castanheira de ouriço com extremidade saliente

Mamgipyj

Castanheira baixa

Kakinderyj

Cipó grosso tem fruta semelhante a uma cabaça

Kakingipyj

Fruteira abi, conhecida regionalmente como pama; também

MAM

KAKIN

denominada “dabevyryj”
Kakin va’apteryj

Taboca usada para fabricar clarinetas
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1.4 LOCALIZAÇÃO
Localizado no sudoeste da Amazônia brasileira, compreendendo
parte dos estados de Rondônia e Mato Grosso, o território tradicional desse grupo se estende a partir das imediações da margem
esquerda do rio Juruena, junto ao rio Vermelho, até a altura das
cabeceiras do rio Juína Mirim; das cabeceiras do Rio Aripuanã
até o salto de Dardanelos; nas cabeceiras do rio Tenente Mar-

ques e Capitão Cardoso e as cercanias dos rios Eugênia, Amarelo,
Amarelinho, Guariba, Branco do Aripuanã e Roosevelt. Habitam
as terras indígenas Roosevelt, Serra Morena, Parque Aripuanã e
Aripuanã, todas homologadas, somando um total de 2,7 milhões
de hectares (Figura 1).

Figura 1 - Mapa das Terras Cinta Larga

Fonte: Chapelle, Richard – Os Índios Cinta Larga, Livraria Itatiaia Editora Ltda, São Paulo, 1982.
Figura 2 - Agrupamentos e Áreas Cinta Larga

A população está distribuída em três grandes agrupamentos. Bem
ao sul, nas redondezas dos rios Tenente Marques e Eugênia, estão
as do Paábiey (“os de cima”), ou Obiey (“das cabeceiras”). Próximos à confluência do Capitão Cardoso com o Roosevelt moram os
Pabirey (“os do meio”). E, pouco mais ao norte, nos rios Vermelho,
Amarelo e Branco, localizam-se os Paepiey (“os de baixo”).
Os Cinta Larga pensam a sua distribuição espacial tomando
como eixo a direção em que correm as águas dos rios Aripuanã e
Roosevelt, que, neste trecho, seguem quase paralelos do sul ao
norte. Para isso, empregam as categorias alto/médio/baixo, que
regem um espaço orientado em declive, distinguindo os agrupamentos, uns em relação aos outros, de acordo com a posição
geográfica que ocupam (Figura 2).

Fonte: Dal Poz Neto, in Dádivas e Dividas na Amazônia: Parentesco,
Economia e Ritual Cinta Larga, 2004.
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De acordo com Dal Poz Neto, “...Os informantes Cinta Larga mais
velhos contam que, até a década de 1970 ao menos, uma picada partia do rio Juruena, cruzava o rio Aripuanã e atingia o rio
Roosevelt e, outra, seguia rumo às cabeceiras do rio Branco. Ao
longo delas, então, colocavam as suas aldeias.”

1.5 TERRAS INDÍGENAS
Na reunião inicial, de abertura de trabalhos, para a realização deste DEAP, houve surpresa por parte de representantes indígenas quanto
à forma de regularização fundiária de seu território, a qual está organizada, ainda que de forma contínua, em quatro terras indígenas,
que somam um total de 2.732.561 hectares, conforme abaixo:
•TI Roosevelt, com 230.826 hectares, localizada nos Municípios de Espigão D’Oeste/RO e Rondolândia/MT;
•TI Aripuanã, com 750.649 hectares, localizada nos Municípios de Aripuanã e Rondolândia/MT;
•Parque Indígena Aripuanã, com 1.603.250 hectares, localizada nos Municípios de Juína/MT e Vilhena/RO; e
•TI Serra Morena, com 147.836 hectares , localizada nos municípios de Aripuanã e Juína/MT.
Em acordo com Diagnóstico Cinta Larga, elaborado por grupo de trabalho da FUNAI, em 2006, o total de aldeias
Cinta Larga, distribuídas nas quatro terras indígenas, somavam vinte e sete aldeias, conforme abaixo:
•TI Roosevelt: Sete aldeias;
•TI Aripuanã: Nove aldeias;
•PI Aripuanã: Sete aldeias;
•PI Serra Morena: 04 aldeias.
Durante o diagnóstico realizado pela Kanindé verificamos que os Cinta Larga da Terra Indígena
Roosevelt estão distribuídos em 13 aldeias (descrição de coordenadas das aldeias no levantamento do meio físico).
Atualmente, em acordo com dados do SIASI/SESAI, as Cinta Larga, distribuídas nas
referidas terras indígenas somam trinta e seis, com atendimento de saúde através
do Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena – DSEI de Vilhena, através dos
Polos Base de Aripuanã e Juína, em Mato Grosso, e Cacoal, em Rondônia.
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1.6 ALDEIAS E DEMOGRAFIA
Tabela - Pólos Base

O dados sobre demografia foram obtidas no endereço
eletrônico e através de escritórios locais da Secretaria
de Saúde Indígena – SESAI, vinculada ao Ministério
da Saúde, que são disponibilizadas através do Sistema de Informações de Apoio sobre Saúde Indígena –
SIASI, no Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI de
Vilhena, assim como no Polo Base de Cacoal, aos quais
está circunscrito o atendimento de saúde ao povo
Cinta Larga, cuja demografia geral apresentamos na
Tabela 2.
Para efeito de atendimento de saúde, as aldeias
Cinta Larga, distribuídas nas quatro terras reservadas
para seu usufruto exclusivo, são vinculadas a três polos
base, conforme Tabela 3.
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Nº

PÓLOS BASE

F

M

Total

1

Guajará Mirim

0

1

1

2

Porto Velho

0

0

0

3

Ji Paraná

6

10

16

4

Brasnorte

1

0

1

5

Aquidauana

1

1

2

6

Vilhena

1

4

5

7

Juína

175

153

328

8

Aripuanã

161

184

345

9

Cacoal

558

567

1125

POPULAÇÃO TOTAL

903

920

1823

Total
24
31
44
55
25
13
62
29
29
32
14
115
23
57
83
75
3
51
15
10
25
16
23
116
241
13
43
19
7
4
35
6
55
7
53
57
1510

PÓLO BASE
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Aripuanã
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Cacoal
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína
Juína

Tabela 3 - Aldeias Cinta Larga por Pólo Base

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ALDEIAS
F
Taquaral Divisa
13
Bananal
13
Cachoeirinha
19
Taquaral
30
Rio Preto
10
Mineiro
5
Flor do Prado
31
Flor da Selva
14
Areião
13
Paralelo 10
12
Aldeia Cinta Larga
10
Tenente Marques – João
55
14 de Abril – Tanay
11
Capitão Cardoso – Jacinto
31
Tenente Marques – PIN
34
14 de Abril
33
Tenente Marques – Geraldo
2
Capitão Cardoso – Tonhão
27
Roosevelt Flor
6
Aldeia Flor da Serra
7
Aldeia do Curral
15
Aldeia Amimaj
7
Pingo D’Água
10
Capitão Cardoso – Sapecado 54
Roosevelt Central
117
Rio Verde
6
Furquim
22
Serra Morena
12
Cáceres
3
Fadado
2
Serra Dourada – Usina
19
Algodão
4
Rio Capivara
32
Rio Eugênio
1
Rio Seco
30
Vinte e Um
28
TOTAL
738

M
11
18
25
25
15
8
31
15
16
20
4
60
12
26
49
42
1
24
9
3
10
9
13
62
124
7
21
7
4
2
16
2
23
6
23
29
772

Juína

Tabela 4 - Cinta Larga em terras indígenas de outras et-

ALDEIAS

F

M

Total

1

Laguinho- Arara

1

0

1

Etnia
Predominante
Arara

2

Final da Área

0

1

1

Gavião

3

Ikolen

1

1

2

Gavião

4

Paredão

1

0

1

Irantxe

5

2 Irmãos

2

0

2

Kwasár

6

Linha 11 – Amaral

1

0

1

Suruí

7

Linha 15 – Kabaney

1

0

1

Suruí

8

Linha 9

2

0

2

Suruí

9

Linha 11 – Lobó

1

0

1

Suruí

10

Linha 14 – Placa

2

6

8

Suruí

11

Linha 10

1

0

1

Suruí

12

Linha 11 - La Petanha 3

2

5

Suruí

13

Água Branca

1

1

2

Terena

14

Santa Maria

1

4

5

Zoró

15

Rio Azul

0

1

1

Zoró

16

Zarup

1

2

3

Zoró

17

Zawá

1

0

1

Zoró

18

Guwã

2

1

3

Zoró

TOTAL

22

19

41

Tabela 5 - Cinta Larga fora de terras indígenas

LOCALIDADES

F

M

Total

126

111

237

Desaldeado - Guajará Mirim

0

1

1

Desaldeado – Juína

16

23

39

Citadinos – Cacoal

Citadinos – Vilhena
TOTAL

1

4

5

143

139

282

Tabela 6 - Total população - Etnia Cinta Larga

LOCAL
Terras Indígenas Cinta Larga

F

M

Total

738

772

1510

Habitando em Outras TI

22

19

41

Habitantes Fora TI

143

139

282

TOTAL

903

930

1833

Outra situação identificada é a de núcleos familiares
constituídas entre etnias, com predominância às alianças entre os povos da família linguística tupi mondé,
na qual – a maioria das vezes – mulheres se casam e
se deslocam indo fixar residência nas terras indígenas
de seus maridos, sendo a recíproca também verdadeira,
pois também foi identificada a presença de membros
destas outras etnias residindo e compondo grupos familiares nas aldeias Cinta Larga (Tabela 4).
Além desta população habitante nas terras indígenas
reservadas em seu favor, por questões relativas à dinâmica de contato, de relações econômicas, sociais, políticas
e outras, também são referidas suas presenças nos espaços urbanos próximos às suas aldeias, conforme Tabela 5.
Desta forma, consolidando as informações demográficas sobre a população Cinta Larga, encontramos uma
pequena diferença da soma apresentada pelo sistema SIASI/SESAI, de 1823 pessoas, e acreditamos que a
inconsistência esteja entre os índios habitantes em outras
terras indígenas, pois na totalização por DSEI, a soma,
para esta categoria, é de 20 pessoas , das quais 8 mulheres e 12 homens, enquanto a soma por aldeia, que
realizamos, extraída do próprio sítio eletrônico soma 41
pessoas das quais 22 mulheres e 19 homens (Tabela 6).

Patricia Cinta Larga
Sergio P. Cruz / Kanindé

Nº
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1.7 ORGANIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA
A Constituição Federal estabelece ainda que os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo (art. 232), competindo
aos juízes federais processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas (art. 109, inc. XI).
Desta forma foi superada a tutela do Estado Brasileiro sobre as
populações indígenas, exercida através da FUNAI que pretendia,
em acordo com os preceitos da Lei nº 6.001/73, promover a progressiva integração dos índios à sociedade nacional.
Com relação à Constituição Federal, no artigo 231, houve uma
definitiva mudança de atitude do Estado ao reconhecer aos índios
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupadas, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar
todos os seus bens, sendo vedada a remoção dos grupos indígenas
que ali vivem, salvo, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País,
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco (§ 5º).

Lobo identifica três aspectos identitários de uma cultura indígena:
os pressupostos de “origem pré-colombiana”, associado a critérios
de uma genealogia ancestral, implicitamente admitindo a mestiçagem; o de “identificar-se e ser identificado” (pelo grupo) e;
o terceiro aspecto identitário que trata de “cultura”, no que diz
respeito às suas características comuns, o que pressupões estar
de acordo com o segundo quesito, ou seja, entre o indivíduo e o
grupo étnico deverá haver vínculo cultural, compreendido como:
“.. tudo que é socialmente apreendido e partilhado pelos membros de uma sociedade”. (op. cit., 14:15)
Para Manuela Carneiro da Cunha, conforme o entendimento de
Lobo (idem, p. 20), “a condição de auto identificação e hetero
identificação a um grupo étnico (desde que indígena) é correta e
engloba as outras”, sendo porém necessário definir o que é comunidade indígena, em acordo com o parágrafo II, do Artigo 3º,
da Lei 6;001/73, a qual, ainda que controversa e relevante para a
questão do reconhecimento da indianidade, se encontra no Art.
4º, da mesma Lei que especifica:
“Art. 4º - Os índios são considerados:
I – Isolados – Quando vivem em grupos desconhecidos
ou de que se possuem poucos e vagos informes através
de contatos eventuais com elementos da comunhão nacional.
II – Em via de integração – Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam
menor ou maior parte das condições de sua vida nativa,
mas aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual
vão necessitando cada vez mais para seu próprio sustento.
III – Integrados – Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis,
ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos de sua cultura.”

Desta forma, o Estado Brasileiro finalmente definiu o respeito às
crenças e à cultura indígena, inserindo definitivamente a diversidade social e cultural como característica da sociedade nacional,
fazendo com que os povos indígenas venham se organizando politicamente na defesa de sua identidade e de seus interesses.

1.7.1 Fundamentação Legal: Constituição Federal
de 1988, Convenção OIT 169, Lei 6.001/73
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Lobo (Op. Cit.) entende que “tais classificações devam existir para
efeito e aplicação da legislação indigenista, jamais para invocar
a sua exclusão. Nesse sentido, como o próprio caput do art. 4º
diz, “os índios são considerados”, o que equivale a dizer que nas
circunstâncias dos incisos I, II e III, do art. 4º, todos são índios
indistintamente (p. 17).
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“Art. 3º. Para efeito da Lei, ficam estabelecidas as definições
a seguir discriminadas”:
I – Índio ou Silvícola – É todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado
como pertencente a um grupo étnico cujas características
culturais o distingam da sociedade nacional;
II – Comunidade Indígena ou Grupo Tribal – É um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação
aos outros setores da comunhão nacional, quer
em contatos intermitentes ou permanentes,
sem contudo estarem neles integrados.”
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O termo “índio” é uma referência geral aos povos que habitam
o continente americano desde antes da chegada dos europeus,
também conhecidos hoje como povos pré-colombianos ou pré-cabralianos. A denominação, resultado de um equívoco histórico, se deve ao fato de que os europeus quando aqui chegaram,
pensaram tratar-se das Índias Ocidentais, por isso denominaram
“índios”, aos habitantes que aqui encontraram.
		
Com relação às populações indígenas, para efeito da Lei, prevalece, ainda, a definição de “Índio ou Silvícola”, conforme contida
na Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o Estatuto do Índio,
que regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, interpretada de acordo com a Constituição de
1988, qual seja:

1.8 PATJAMAAJ

Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga
De acordo com seu Estatuto Social, a PATJAMAAJ – Coordenação
das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, foi constituído
no dia 07 de setembro de 2007, sob forma de associação, é uma
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração
por tempo indeterminado, com sede na Avenida Sete de Setembro, nº 3857, bairro Jardim Clodoaldo, município de Cacoal, estado de Rondônia e foro na mesma cidade.
Mauro Marcelo Cinta Larga, informou que o significado estrito
desta palavra em tupi-mondé é “Equipe que nos coordena – ou
que nos governa”, e o nome oficial da entidade que representa os
interesses do povo Cinta Larga “Coordenação das Organizações
do Povo Indígena Cinta Larga”, que congrega afiliados, representações e outras associações como a Associação Municipal do Povo
Indígena Cinta Larga de Aripuanã – “Pasapkareej”, que representa
os Cinta Larga que vivem Terra Indígena Aripuanã, Município de
Juína, a “Eterepuja”, que representa os Cinta Larga de Serra Morena e, em Rondônia, foi criada a Cooperativa Extrativista Cinta
Larga de Rondônia, “Coopecilar”.
A PATJAMAAJ vem trabalhando através do comprometimento de
todas as aldeias e terras indígenas que congregam seu povo, assim

como através de alianças, parcerias, qualificação das suas representações, elaboração de projetos e busca de financiamento, assim como da articulação política interna, assim como entre povos
indígenas e não indígenas.
As estratégias políticas do povo Cinta Larga, importantes para fazer prevalecer seus direitos se dá através de mobilização política regional, além de pressões junto ao Congresso Nacional, em
Brasília, onde seus representantes intervêm junto a parlamentares
como em outubro de 2013, quando participaram de audiência
pública promovida pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), manifestando-se pelo direito de comercializar os produtos primários que podem ser extraídos de suas terras, tais como
madeiras, frutos, castanhas, e mesmo minérios e pedras preciosas.
Na opinião de Marcelo Cinta Larga, a aprovação de uma lei pelo
Congresso concedendo aos índios o direito de comercializar livremente os produtos de sua atividade extrativista, sem precisar
entregá-los a preços aviltados a atravessadores, como ocorre atualmente, lhes permitiria obter melhores ganhos e resultaria na melhoria do padrão de vida de suas comunidades.

1.9 TERRA INDÍGENA ROOSEVELT

Na reunião de abertura dos trabalhos, Manoel Cinta Larga, pai
do professor Almir, fez as falas cantadas de recepção, representando dos donos da Casa, enquanto Valdir Cinta Larga, da aldeia
Tenente Marques, representando os visitantes de todas a demais
aldeias reunidas no evento, respondeu de forma cantada às falas
do anfitrião.
Uma das características do povo Cinta Larga é a conversa em tom
calmo e baixo, desta forma e Daniel “Rondon” Cinta Larga, cacique da Aldeia Roosevelt, prosseguiu dando boas vindas aos visitantes não índios e pediu licença para falar em Tupi Mondé com
os demais parentes Cinta Larga presentes, fazendo seu discurso de
abertura dos trabalhos.
Em seguida Marcelo Cinta Larga, da PATJAMAAJ, agradeceu à
Kanindé, recordando que o pedido para a realização dos trabalhos foi feito ainda pela PAMARÉ, através da liderança Nacoça

Pio. Estendeu os agradecimentos aos demais parceiros, como a
SESAI, SEDUC, FUNAI e demais representações presentes, destacando a oportunidade de aprendizado aos participantes indígenas
nas equipes técnicas.
Nacoça Pio, recordou que há muito tempo havia solicitado à
Kanindé, a realização de um diagnóstico nas Terras Indígenas
habitadas pelo povo Cinta Larga, que está feliz na construção
do conhecimento sobre a floresta e esclarece que, ainda que o
estudo se inicie na TI Roosevelt, espera que um dia se possa fazer
estes diagnósticos nas demais terras indígenas dos Cinta Larga, na
TI Aripuanã, no Parque Indígena Aripuanã e na TI Serra Morena.
Manoel Cinta Larga (foto feita em 2015)

Rafaela Gusmão / Kanindé - Amigos da Terra Suécia

Os limites naturais da Terra Indígena Roosevelt são os rios
Roosevelt e o rio Pacarana e há três núcleos populacionais maiores, em torno dos quais se estrutura a ocupação Cinta Larga, a
Aldeia Roosevelt, a Aldeia 14 de Abril e a Aldeia Capitão Cardoso – Sapecado, onde se concentram os serviços do Estado,
como a Coordenações Técnicas da FUNAI, os Postos de Saúde, as
Unidades de Ensino, com as atribuições da educação escolar, com
seus equipamentos e profissionais qualificados, as instalações de
energia elétrica, abastecimento de água e saneamento.
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1.10 ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
criadas, em especial as derivadas das novas doenças trazidas pelo
contato com os não índios.

Nos limites da
Terra Indígena Roosevelt se encontram
Bases de Apoio das
forças de segurança que
fazem parte da Operação
Roosevelt, criada através
de decreto presidencial,
para promover as ações de
controle com objetivo de impedir atividade ilícitas relativas ao
garimpo de diamantes e ao furto
de madeira no interior das terras
indígenas.

Atualmente, na região de abrangência da Aldeia Roosevelt, compreendida através da prestação de serviços pelas instituições
localizada nas aldeias maiores, em especial pelos profissionais de
saúde, pela unidade escolar e pela FUNAI, estão a aldeia Pupunha, a Kakineej e a Mawanat – esta última com uma população
composta pela etnia Apurinã (Tabela 07), que se instalou na Terra
Indígena Roosevelt em razão de casamento.
A primeira Aldeia Capitão Cardoso, segundo informação, era localizada na foz do rio do mesmo nome, em sua confluência com o
rio Roosevelt e depois foi deslocada para o local onde atualmente
se encontra – em razão da facilidade de acesso terrestre.

Conforme referido na Terra Indígena
Roosevelt e há três núcleos populacionais
maiores, em torno dos quais se estrutura a
ocupação Cinta Larga: a Aldeia Roosevelt, a
Aldeia 14 de Abril e a Aldeia Capitão Cardoso
– Sapecado, onde se concentram os serviços do
Estado Brasileiro.

Ser

gio

P. C

ruz

/ Ka

nin

dé

Na região de abrangência desta aldeia, que atualmente é denominada Capitão Cardoso – Sapecado, também se encontram a
Capitão Cardoso – Tonhão e a Capitão Cardoso – Jacinto.
A Aldeia 14 de Abril foi instalada mais recentemente em resposta
a ocupação irregular naquela região da terra indígena, para instalação de fazendas, no ano de 1982, com grandes derrubadas
as quais após detectadas foram objeto de estratégias institucionais, por parte da FUNAI, e de mobilização indígenas, os quais se
organizaram e vieram a ocupar efetivamente a região, expulsando
os invasores.

As Aldeias Roosevelt e Capitão Cardoso, são mais antigas e remontam à época dos primeiros contato – a
primeira com a concorrência dos garimpeiro e, depois,
com a instalação da Frente de Atração da FUNAI, o que
fez com que os Cinta Larga se instalassem ali, em princípio
para terem acesso aos bens de consumo de que necessitavam, em especial as ferramentas de alumínio, ferro e aço, em
seguida para atendimento às novas necessidades que foram

Destacamos a memória sobre instalação da Aldeia 14 de Abril,
em razão dela ser resultado de um esforço que conjugou força
do Estado, através da atuação da FUNAI, em colaboração com a
organização política e tradicional do povo Cinta Larga, que resultou na expulsão dos invasores e na instalação de famílias indígenas
na região.

Tabela 7 - População Apurinã

ALDEIA
MAWANAT

F

M

Total

11

6

17

A distribuição da população Cinta Larga esta descrita nas tabelas
08 e 09 por aldeia.

Fonte: DSEI Vilhena, Polo Base de Cacoal, 2013.

Tabela 8 - População por sexo e faixa etária na terra indígena Roosevelt - Sexo feminino

TI ROOSEVELT - sexo feminino por aldeias
Grupo etário 14 de 14 de abril Cinta larga
abril
tanai
(anos)

Cap. Cardoso Cap. Cardoso Cap. Cardoso Roosevelt Roosevelt Total
Jacinto
sapecado
tonhão
central
flor

<1

2

0

1

0

3

6

1

3

0

16

1-4

4

1

2

1

10

6

8

13

1

46

5-9

9

3

3

1

9

11

4

25

2

67

10 - 14

10

2

4

2

4

6

4

16

0

48

15 - 19

6

2

3

1

5

6

0

14

0

37

20 - 29

4

2

0

1

6

11

8

23

1

56

30 - 39

3

1

1

0

3

3

1

6

1

19

40 - 49

4

1

0

0

3

5

2

11

0

26

50 - 59

0

0

1

0

0

2

0

4

1

8

>= 60

2

1

2

1

0

2

1

6

0

15

Total

44

13

17

7

43

58

29

121

6

338

Fonte: DSEI Vilhena, Polo Base de Cacoal, 2013.
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Flor da
Serra

Tabela 9 - População por sexo e faixa etária na terra indígena Roosevelt - Sexo masculino

TI ROOSEVELT - sexo masculino por aldeias
Grupo etário 14 de 14 de abril Cinta larga
abril
tanai
(anos)

Flor da
Serra

Cap. Cardoso Cap. Cardoso Cap. Cardoso Roosevelt Roosevelt
Jacinto
sapecado
tonhão
central
flor

Total

<1

2

1

1

0

3

3

0

6

0

16

1-4

9

4

0

0

10

11

3

18

1

56

5-9

9

0

0

1

7

12

4

16

3

52

10 - 14

7

0

0

0

5

11

4

15

3

45

15 - 19

4

2

1

0

4

5

2

13

0

31

20 - 29

5

3

0

0

4

10

5

24

0

51

30 - 39

10

0

1

0

4

5

1

11

2

34

40 - 49

0

0

0

1

0

4

2

15

0

22

50 - 59

1

1

2

0

1

3

1

4

1

14

>= 60

2

1

1

1

3

4

2

5

0
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Total

49

12

6

3

41

68

24

127

10

340

Fonte: DSEI Vilhena, Polo Base de Cacoal, 2013.

1.11 ALDEIA 14 DE ABRIL
Partindo da Aldeia Roosevelt até a Aldeia 14 de Abril, percorremos 91,6 km, de estradas vicinais, que percorremos em cinco
horas e meia, aproximadamente, sendo possível que haja outros
trajetos um pouco mais curtos.
Há uma Vila – também chamada - 14 de Abril, que é um Distrito
que pertence ao município de Espigão D`Oeste, a 15,4 km do
limite da Terra Indígena Roosevelt, onde e encontra a Escola Maria Rosa de Oliveira, que atende de 5. a 8. séries, além uma estrutura de comércio. Na Vila 14 de Abril alguns indígenas adquirem
suprimentos, estudam e mantém relações sociais, econômicas e
culturais – entre as quais os esportes pois alguns jovens da aldeia
14 de Abril, além de estudar, compõem eventualmente o time de
futebol local.
O percurso via terrestre é por estradas vicinais instaladas paralelamente aos limites da TI Roosevelt e retornamos à mesma, após a
Vila 14 de Abril, cruzando um pequeno córrego, cabeceira do rio
Pacarana, também denominado na região como “córrego 14 de
Abril”, limite da terra indígena, em cuja margem direita se encontra a Aldeia Amimaj.
Ao chegar na Aldeia 14 de Abril fomos recebidos por Marcos Francisco Cinta Larga, cacique local e professor, em seguida apresentados ao Sr. Valdo Cinta Larga, liderança e pai de família extensa
local, que está nas fotografias, da época dos contatos juntamente
com sua esposa, D. Maria , as quais chegaram às mãos de seu
filho, Valdemar Cinta Larga .
Valdo Cinta Larga afirmou que na Aldeia 14 de abril a grande
maioria das pessoas pertence ao clã Mãneej, com alguns Kakjneej.
Não referiu nem uma família Kanbaeej – que informou serem predominantes entre os Cinta Larga das aldeias localizadas no Mato
Grosso.
Contou que as casas de alvenaria foram construídas entre 2009 e
2010, resultado dos levantamentos feitos pela equipe coordenada

pelo antropólogo Gilberto Azanha – que produziu o Diagnóstico
Cinta Larga em 2006.
Conta que em 1982 descobriram que a área havia sido invadida
e desenvolveram estratégias – junto com a FUNAI – para a sua
retomada. Valdemar, seu filho, nasceu na Aldeia Roosevelt e completou um ano na aldeia 14 de abril, estando hoje com a idade
de 32 anos – ou seja, o evento, conforme relatado anteriormente,
teria acontecido no ano de 1982.
À época os índios vieram pela mata enquanto a FUNAI veio pela
estrada e se instalou no limite da terra indígena, próximo do local
em que se encontra hoje a aldeia Amimaj.
Marcos Francisco, conta que seu pai Cassiano, apesar de atualmente viver na aldeia Tenente Marques, já viveu na aldeia 14
de abril, para onde – ao vir – trouxe muitas flechas para dar de
presente. Relata que a primeira aldeia era no limite da terra indígena no local chamado “Placa”. À época os fazendeiros ainda estavam ocupando áreas no interior da terra indígena – com grande
derrubada. Conta que o sogro de seu pai é casado com sua irmã .
Dois anos depois que chegaram foi que conseguiram, conjuntamente, índios e FUNAI, expulsar os fazendeiros. Marcos recorda
que quando os não índios saíram, os Cinta Larga migraram da
região da fronteira da terra indígena, do local “Placas” para onde
se encontra a aldeia Flor da Serra, mas se instalaram onde estão
agora, na aldeia 14 de abril, pois na serra era difícil a instalação de
roças e a captação de água, em 1993.
Quando detectaram a invasão na região, onde foi realizada
pelos grileiros uma grande derrubada, em 1991, foi construída
uma maloca aonde chegaram a se instalar cerca de 300 índios,
vindos de todas as terras Cinta Larga. Conta que havia três pistas
de pouso instaladas – duas no interior da terra indígena e outra
no seu limite.
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1.12 INFORMAÇÕES GERAIS PARA A TERRA
INDÍGENA ROOSEVELT (IBGE)
Os indicadores são relativos à época da coleta de dados do censo
de 2010, nesse caso alguns números de demografia, por exemplo,
são diferentes, inclusive no interior da própria base de dados do
IBGE, além de aparentarem divergências das totalizações sobre
população indígena, da base de dados do SIASI/SESAI/2013.

Marques, em razão da organização espacial de áreas de atuação
para políticas públicas, promovidas por instituições federais que
estruturam, como a FUNAI e a SESAI, sua circunscrição por regiões que transcendem fronteiras geopolíticas dos estados da federação, assim como o perímetro das terras indígenas.

Outra ressalva que fazemos é que, apesar do sítio eletrônico destacar as informações de serviços disponíveis, como água, saneamento, energia, destino de lixo, entre outros, por terra indígena,
o total de população para a TI Roosevelt, assim como o número
de residências, sugere que possam incluir algumas aldeias da TI
Aripuanã, em especial as localizadas na região do rio Tenente

Para a Terra Indígena Roosevelt o IBGE informa que 100 % das
famílias indígenas residem em casas .

Figura 3 - Residências com energia elétrica

Figura 6 - Residencias com banheiro e/ou sanitário e tipo de es-

Apresentamos abaixo outros dados socioeconômicos (Figuras 03
a 14).

gotamento

Possuem (outro tipo)
Não Possuem
Possuem (fossa séptica)
Possuem (fossa rudimentar): 345 - 91%

Possuem: 249 - 66%

Possuem (outro tipo): 25 - 7%

Não Possuem: 131 - 34%

Possuem (fossa séptica): 4 - 1%
Não possuem: 4 - 1%
Possuem (fossa rudimentar)

Figura 4 - Residência por condição de ocupação

Figura 7- Residência por destino de lixo

Cedido
Outra condição

Próprio: 300 - 79%
Cedido 49 - 13%

Queimado: 355 - 94%
Enterrado: 11 - 3%
Jogado em terreno baldio: 13 - 3%

Outra condição 31 - 8%
Próprio

Figura 5 - Residência por forma de abastecimento de água

Figura 8 - Residentes na terra indígena por classes de renda

Não possuem
Sem rendimento: 593 - 60%
Até 1/2 sálario mínimo: 150 - 15%
Possuem: 341 - 90%
Não possuem: 37 - 10%

De 1/2 a 1 sálario mínimo: 174 - 18%
De 1 a 2 salários mínimos: 54 - 6%
De 2 a 5 salários mínimos: 14 - 1%

Possuem
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Figura 9 - População até 10 anos de idade com registro de
nascimento

Figura 12 - População por grupo de idade e sexo - homens

Registro administrativo de
nascimento indígena
50 anos ou mais: 94 - 13%
Registro de cartório: 289 - 74%

25 a 49 anos: 224 - 31%

Registro administrativo de
nascimento indígena: 103 - 26%

15 a 24 anod: 130 - 18%
10 a 14 anos: 83 - 12%
5 a 9 anos: 78 - 11%
0 a 4 anos: 104 - 15%

Registro de cartório

Figura 10 - Indígenas alfabetizados

Figura 13 - População por e grupos de idade e sexo - mulheres

Não alfabetizados

50 anos ou mais: 94 - 10%
25 a 49 anos: 224 - 29%

Alfabetizados: 766 - 78%

15 a 24 anod: 130 - 19%

Não alfabetizados: 220 - 22%

10 a 14 anos: 83 - 13%
5 a 9 anos: 78 - 17%
0 a 4 anos: 104 - 12%

Alfabetizados

Figura 14 - Pessoas que falam a língua de domicilio
(Tupi Mondé)

Figura 11 - População por sexo
Mulheres

Não Falam

Homens: 713 - 53%

Falam: 424 - 93%

Mulheres: 634 - 47%

Não falam: 30 - 7%

Homens

Falam

Marcela Bonfim / Amazônia Real

Crianças Cinta Larga da Aldeia Roosevelt

Rafaela Gusmão / Kanindé - Amigos da Terra Suécia

Lixo jogado na aldeia Roosevelt
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Sergio P. Cruz / Kanindé

Luiza Maam Cinta Larga
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Sergio P. Cruz / Kanindé

Rosangela Kakin Cinta Larga
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1.13 ETNO MEMÓRIA DO CONTATO
Na primeira noite na aldeia Roosevelt Tataré, Capitão Barroca,
Marcelo e Júnior Cinta Larga nos brindaram com relatos etnohistóricos e sobre a origem do mundo, em acordo com os mitos de
origem Cinta Larga.
No relato de “Capitão Barroca”, cujo nome verdadeiro é Pangay
Kirena, nome que recebeu do irmão da mãe, é destacada a informação de que os garimpeiros daqueles primeiros contatos, na
década de 1960, assim como os seringueiros, caçadores e pescadores mataram muito índios Cinta Larga, reduzindo de forma
drástica a sua população, que “ficaram bem pouquinhos”.
Atualmente com 65 anos, na época em que manteve os primeiros
contatos com os garimpeiros, relata que teria por volta dos seus
14 anos de idade e que o chefe dos não índios se chamava “Raul
Espanhol”.
Assim se deduz que estes primeiros contatos ocorreram por volta
de 1962 – mesma época do “Massacre do paralelo 11” .
Pangay Kirena afirma que foi Raul Espanhol que teria informado
à FUNAI em Brasília, à época SPI, a existência daquele povo indígena, e somente após esta informação a FUNAI se fez presente na
região e, segundo seus relatos, expulsou os garimpeiros.
Tataré confirma afirma as versões de Capitão Barroca e faz referência à Possidônio e Acrísio – que depois soube, foram dois
servidores da FUNAI mortos pelos índios no início dos trabalhos
para realização dos contatos com a etnia Cinta Larga .
No relato destacam que os Cinta Larga sempre buscavam a paz,
não queriam brigar, ao chegar cumprimentavam: “Pajkinim Pama”
– mas os brancos atiravam com suas armas de fogo.
Somente Tataré informa sobre um garimpeiro, “Justino”, que ainda é vivo e que assim como o Raul Espanhol teria comunicado
à FUNAI sobre a existência dos Cinta Larga, e não atirava nem
deixava seus companheiros atitarem contra os índios.
Depois contam que Raul Espanhol queria acabar com os índios,
assim como os demais garimpeiros, com objetivo de ficar com
suas terras.
Tataré conta nasceu acima da boca do rio Flor do Prado, afluente
do rio Capitão Cardoso, ainda para cima do rio Perdido, região
onde ficam as cavernas míticas, e o acesso é somente fluvial, seguida de caminhada. Informam ser local de muita caça e que inclusive é interditado para abertura de roçados.
Capitão Barroca, o Pangay Kirena faz um relato sobre a ocupação
territorial dos Cinta Larga e informa que eles possuem denominações específicas a estes grupos, conforme sua loclização:
Os de cima – das cabeceiras dos rios: Paj Bej;
Os do médio rio: Pa Birej; e
Os de baixo – na região do rio Guariba, onde informam ter acontecido o massacre do paralelo 11,chamados: Pae Piej .
E reiteram a informação de que havia uma grande picada, “...tipo
uma BR”, que ligava as muitas aldeias Cinta Larga através da qual
26

transitavam as pessoas e as informações e que começava na região do Poeira – em baixo no Guariba, que era a região de maior
fartura, com muitos animais e áreas de coleta para confecção de
artesanato, onde vivia o povo de jusante, os Paapiyj, das regiões
mais abaixo nos rios que habitavam, onde tem “xicabaá”, onde
habitava a maior parte do povo Cinta Larga, segundo seus relatos.
E informam que, à época, correu a notícia de que o “homem de
roupa”, utilizando a palavra “makoreej” , sem motivo nem um,
matou “meio mundo de gente por lá”, referindo-se ao massacre
do paralelo 11 – que aconteceu em 1962, do qual, não sabem
informar detalhes.
Contam que, naquele tempo, quando uma família possuía muitos
filhos, se distribuíam entre várias aldeias; não era comum haver
uma aldeia grande, com muitas famílias, somente havia no igarapé Lage, do avô de Tataré.O pai do Pio, assim como o avô dele,
também viveram no rio Lage, assim como Roberto Carlos, cujo
nome Tupi-Mondé é Oita Mina.
Valdo Cinta Larga, da Aldeia 14 de Abril, informa que nasceu no
rio Perdido, afluente do Capitão Cardoso . Conta que vieram,
atravessaram o rio para visitar amigos e pretendiam chegar no ii
Pexi, braço do rio Capitão Cardoso à direita, mas algumas mulheres diziam que eles iam atacar – assim, outro grupo Cinta Larga se
anteciparam e mataram sua família.
Quem lhe contou a história foi sua irmã D. Maria, mãe de Agnaldo Cinta Larga – que reside na Aldeia Flor da Serra, na mesma
região da aldeia 14 de abril, com quem fizemos um registro filmado, registrando estas e outras memórias, juntamente com Valdo.
Valdo conta que sua primeira aldeia, onde houveram muitas mortes, inclusive a de seu pai, se chamava Ignej – onde seus pais
moravam; daí atravessava o Ii Pepbaá, depois o Ii Djicapxj, depois
desceram Ingneej, para Ii Cepbaá – que fica para cima do igarapé
Perdido - afluente do rio Capitão Cardoso. Valdo que agora tem
por volta de 70 anos era menino, não se lembra dos acontecimentos da época – que ocorreram provavelmente no início da
década de 1950.
Valdo prossegue, fazendo um relato de quando já era rapaz e os
Suruí atacaram, mataram o pai de Tataré: “... Antes de chegar lá
era aldeia de Pio, irmão do Ita...”. Ali os Suruí atacaram a aldeia
localizada no igarapé Palmito. Nessa época Pio era mais novo.
Valdo, mais velho, foi ver o corpo do pai do Tataré. De lá vieram
pescar no Lage – onde fizeram contato com garimpeiros, que comunicaram a FUNAI – que se instalou no Roosevelt.
Valdo passou a viver próximo às equipes da FUNAI e, pouco tempo depois, vieram se juntar outros grupos Cinta Larga. Chegou a
trabalhar na atração do povo Uru-eu-wau-wau e abriu roças lá
juntamente com as equipes de pacificação de índios isolados da
FUNAI.
De acordo com seus relatos, os primeiros contatos pacíficos entre
os Cinta Larga e os não índios, foram com os garimpeiros Raul
Espanhol e Justino, na região onde ainda hoje se encontra a Aldeia
Roosevelt. depois que estes avisaram a FUNAI, que – então - veio

Conta que havia 3 malocas Cinta Larga no igarapé Lage e que os
caciques eram grandes guerreiros, muito bravos. Corrobora com
as memórias de outros Cinta Larga de que houve envenenamento
grande no igarapé Lage, no tempo dos primeiros contatos, onde
havia uma aldeia com muita gente. Conta que envenenaram a
farinha e que morreram muitos índios, “no tempo que não tinha
FUNAI”. Ita e Roberto Carlos que terião levado levaram os garimpeiros – de noite os índios foram embora, “morrendo...”. Depois,
o pai de uma das vítimas ficou triste e zangado, com raiva e matou um irmão do Ita.
Estas memórias corroboram com registros de outros autores e
com a memória de Tataré, que fez o relato sobre um índio que
estava trepado em uma árvore e foi morto por membros de outro grupo familiar Cinta Larga, em conseqüência e retaliação, do
evento, relacionado ao envenenamento.
A esposa de Valdo, Maria, é irmã do pai de Júnior Cinta Larga,
que nos acompanha e participa da equipe de pesquisa. Contam
que todos os membros do clã Mã são parentes – os demais clãs
Kakin e suas respectivas derivações, e Kaban, seriam diferentes.
Valdo destaca que, de todos os riscos e perigos que correu em sua
infância, quem lhe salvou foi sua irmã que mora com os Suruí.
Euzébio , chamado de “Grilo” por seus companheiros da Aldeia
Roosevelt, conta que seu pai dizia que os Cinta Larga atravessavam o rio Roosevelt e atacavam os Zoró, Suruí, Gavião e Nambikwara – assim como um outro povo que não sabe nomear.
Estes povos teriam atacado os
Rondonzinho Cinta Larga
Cinta Larga que depois teriam
ido revidar e trouxeram três meninas, sendo que uma delas foi
morta pois não parava de chorar. Segundo seu relato, mataram, cortaram
e levaram para a maloca para comer.
Depois houveram outras expedições nas
quais pegaram mais meninas.
Em Espigão D’Oeste, no local onde atualmente
se encontra o posto de gasolina, era uma maloca Suruí – Tataré conta que a viu quando tinha
doze anos de idade. Recorda que foram os Suruí
que mataram seu pai e seu irmão – à época haviam
ido buscar flecha na região do Tenente Marques pois,
de acordo com seu depoimento, “só lá que tem taquara
boa”. Foi então que Tataré conheceu Tatarezão – de lá
foi para Serra Morena, onde vivia Rondon, o pai de Daniel
Rondon que atualmente é cacique na Aldeia Roosevelt. No
entanto, segundo contam, foram mortos três tios de Tataré. Então caminharam 20 dias no mato, desde Serra Morena, vieram
para onde se encontra atualmente a Aldeia Roosevelt, que era um
“cerradão, com mata alta...”. Todos eram muito jovens – Manoel
já vivia com a FUNAI.

Conta que a maloca de seu pai era na região do rio Tenente Marques
Surgem também relatos sobre mortes resultado de ataques entre
os próprios grupos familiares Cinta Larga, muitas vezes, provocadas por ataques dos não índios e pelas doenças que traziam,
que os índios creditavam a feitiçaria, razão pela qual passavam a
atacar outras malocas, como o caso da morte do irmão de Ita, que
foi morto pelos próprios índios.
Ressaltamos que, através dos relatos, tomamos conhecimento da
situação dramática das tensões e conflitos resultados dos contatos
interétnicos os quais, no entanto, não aconteciam somente entre
os Cinta Larga e os “zareej”, os não índios, mas também entre
grupos internos desta mesma etnia, e entre os Cinta larga e outros
povos indígenas da região.
Ou seja, em acordo com os relatos, à época dos primeiros contatos coma FUNAI, ainda eram muito intensas as escaramuças,
ataques e morte entre os Cinta Larga, não índios e povos de outras
etnias – agravadas com as mortes provocadas pelas doenças resultantes dos contatos, principalmente a gripe.
Recordam que à época do contato, com Apoena e Francisco Meireles haviam mais de 200 homens - depois que os Cinta Larga
mataram dois homens, chamados Possidônio e Acrísio da frente
de atração com facão e machado.
Entre os nomes das pessoas que conviveram na época dos primeiros contatos são citados: Ita, Roberto Carlos, Pichuvy; Apoena
Meirelles, Zé Bel. Identificam os primeiros trabalhadores da FUNAI
que eftivamente permaneciam na região do Roosevelt: Zé Ribamar,
Tertuliano, Pelé, Bastião; os mandantes eram Alceu, Severiano, Antônio. Ainda vivos estão Zeca, Joaton, Adão. Augusto Silva, que depois foi administrador em Porto Velho, cuidava da administração.
Rafaela Gusmão / Kanindé - Amigos da Terra Suécia

para a região e expulsou os garimpeiros – no que corrobora com
as memórias de Tataré e Pangay Kirena, o Capitão Barroca, da
Aldeia Roosevelt.
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1.14 HISTÓRIAS DA MALOCA ANTIGAMENTE
Excertos da Obra de Pichuvy Cinta Larga

Ao buscar fontes sobre a memória histórica e os relatos míticos Cinta Larga,
tomamos conhecimento da existência
de Mantére ma Kwé Tinhim – Histórias
da Maloca Antigamente produzido por
Pichuvy Cinta Larga, porém identificamos somente um único exemplar, de
Sr. Christian Burkard, missionário que
atua próximo à Aldeia Capitão Cardoso, que o cedeu para reprodução.
A seguir alguns trechos. (reprodução
das páginas por Sergio P. Cruz).
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1.15 HISTÓRIA OFICIAL
De acordo com o Relatório Preliminar - Operação Roosevelt,
Povo Cinta Larga, da FUNAI, de 2005, as tensões que agravam a
situação na região, com mortes de índios e não índios, conforme
relatos e registros remontam há pelo menos 85 anos e o agravamento das tensões, nos últimos anos, levaram à criação da Força
Tarefa, conhecida como Operação Roosevelt, sob coordenação
do Departamento de Polícia Federal, responsável pela segurança,
paz social na região e restrições às atividades ilícitas praticadas
contra o patrimônio indígena.
O relato informa que o povo Cinta Larga manteve os primeiros
contatos pacíficos com a sociedade nacional, representada pelos
segmentos “postos da FUNAI, garimpos, seringais, vilarejos – a
partir do final da década de 1960”. Somente que os contatos não
se deram exatamente nesta ordem, nem de forma tão pacífica,
senão que as relações geravam seguidas de escaramuças, assassinatos, notícias de envenenamento.
Todos os registros, no entanto, relatam que os primeiros contatos
pacíficos foram primeiramente de forma espontânea e de iniciativa do povo Cinta Larga.
Em acordo com o verbete Cinta Larga, no sítio eletrônico do Instituto Socioambiental – ISA:
“Durante o século XX diversos incidentes ocorreram marcando a história dos Cinta Larga: em 1928 um bando de
seringueiros chefiados por Júlio Torres, sob as ordens do
peruano Dom Alejandro Lopes, o seringalista que dominava o rio Aripuanã, massacrou uma aldeia de índios
então chamados “Iamé”- yamên é uma forma usual de
tratamento entre os Cinta Larga. O caso foi denunciado
ao inspetor do SPI, Bento Martins de Lemos (SPI- Inspetoria do Amazonas e Acre 1929: 180-183), que procedeu
a um inquérito, com poucos resultados. Os Cinta Larga
que tinham suas aldeias na região do Rio Branco e Guariba, ao norte do território, a atual terra indígena Aripuanã,
estavam em guerra com os seringueiros desde a década
de 1950, e data destes conflitos a aquisição dos primeiros instrumentos de metal. Se as ferramentas tornaram-se,
desde então, o móvel principal da guerra; serão também
elas, no discurso dos próprios Cinta Larga, que vão levá-los
a buscar relações de reciprocidade com os Zareej, os não
índios.
...Entre os inúmeros assaltos às aldeias Cinta Larga - havendo registros de expedições nos anos 1958, 1959, 1960
e 1962 -, um desses crimes ganhou ampla repercussão,
inclusive na imprensa internacional, o chamado “Massacre do Paralelo 11”, gerando denúncias sobre a prática de
genocídio de índios no Brasil, pois um dos participantes,
Atayde Pereira dos Santos, não tendo recebido o pagamento prometido, compareceu à sede da inspetoria do
SPI em Cuiabá para denunciar o caso e apontar seus mandantes (A.P.dos Santos 1963).
...Uma visita dos Cinta Larga surpreendeu os moradores
da vila de Vilhena (Ro) em fevereiro de 1965: desarmados,
cerca de 60 “índios” acamparam nas proximidades da antiga estação telegráfica, trocaram presentes e assistiram a
uma partida de futebol.
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...Segundo o padre Ângelo Spadari (1984: inf. pess), então
pároco naquela vila, um rapaz chegou na casa do telegrafista aposentado Marciano Zonoecê, índio Paresi, e,
tremendo, apertou a barriga por sinal de fome. O telegrafista trouxe farinha e açúcar, e logo os outros Cinta Larga
aproximaram-se, em pequenos grupos - rapazes, um casal
de velhos e uma moça. O destacamento da FAB, situado
a seis quilômetros, foi avisado da chegada dos índios, e
mandou um caminhão-caçamba com mantimentos, bugigangas e curiosos. Muito tranquilos, os Cinta Larga permaneceram no posto até quase meia-noite, recolhendo-se
aos poucos.
Em junho do mesmo ano, o comandante do destacamento da FAB, sargento Pereira, notificou vestígios deixados
pelos Cinta Larga nas cabeceiras do Iquê, a poucos quilômetros de Vilhena, que presumiu andarem em excursões
de caça (Arquivos do SPI: microfilme 236, planilha 505).
Em maio de 1966, no entanto, uma nova visita à antiga
estação telegráfica degenerou em conflito. No meio da
tarde, cerca de 20 Cinta Larga, sendo apenas uma mulher,
vieram aparentemente em “missão pacífica”, caminhando
pelo picadão da linha telegráfica, e foram recebidos amistosamente pela família de Marciano, pelo boliviano Victor
Garcia e por Anízio Ribeiro da Silva, apelidado “Parazão”,
trabalhador do 5° BEC - Batalhão de Engenharia e Construção. Mas um disparo acidental, de um caçador que vinha no caminhão do BEC para se confraternizar com os
visitantes, provocou uma resposta repentina dos Cinta Larga, que flecharam mortalmente Parazão e seu cachorro, e
feriram o boliviano Victorio e a filha de Marciano. Esta reagiu a tiros de espingarda e, com a chegada do caminhão,
os Cinta Larga fugiram.
...Em fins de 1971, porém, os Cinta Larga mataram os dois
funcionários da Funai e incendiaram o acampamento. Na
versão apresentada por Pichuvy, um garimpeiro compareceu a uma festa na aldeia, mas foi impedido de “namorar” uma das índias e teria passado veneno no pilão de
fazer chicha, causando grande mortalidade. Na verdade,
foi uma virulenta epidemia de gripe que dizimou a população de várias aldeias. Os sobreviventes pretenderam
vingar-se, e atacaram o acampamento onde a Funai se instalara recentemente. Para os Cinta Larga esta seria a explicação mais plausível para uma doença tão letal, até então
desconhecida. São frequentes as acusações de envenenamento quando há mortes ou doenças, uma vez que tal
técnica de agressão é muito usual.
...Ao longo de sua história de contato, a relação entre os
Cinta Larga e a sociedade nacional é bastante singular:
todos os contatos amistosos foram estabelecidos por nítida
iniciativa dos indígenas. Desta forma, poderíamos dizer
que foram os Cinta Larga que pacificaram os “brancos”;
feito inédito, em janeiro de 1974 a “pacificação”, partiu
ostensivamente dos próprios Cinta Larga Quando narram
a visita à cidade, com efeito, os Cinta Larga que participaram da aventura explicam que desejavam obter ferramentas - dabékara weribáte: os machados e terçados estavam
acabando.”

Informações mais completas sobre o povo Cinta Larga constam do
verbete que trata sobre esta etnia, disponível na página eletrônica
do Instituto Socioambiental, que trabalha com relatos oficiais e
com outros estudos, sobre os primeiros contatos com os não índios os quais, conforme a etnohistória, foi com garimpeiros, seringueiros, caçadores e pescadores desde a década de 1920 a 1950,
através de conflitos, e finalmente à partir da década de 1960, com
sucessivas aproximações que resultaram, senão em uma pacificação das relações interétnicas, pelo menos em um contato mais
contínuo e regular.

No entanto as tensões, o esbulho de seu território é persistente.
Nos anos 1970, 1980 e 1990 eram os fazendeiros, madeireiros,
garimpeiros, além do próprio Estado Brasileiro, com as políticas
de integração nacional, que promovia a ocupação regional, que
geravam sucessivas dificuldades envolvendo o povo Cinta Larga e
os demais segmentos da sociedade nacional.
Desta época também são as tensões pela instalação da PCH de
Juína, de meados de 1980 à primeira metade dos anos 1990,
quando surgem as alianças com outros setores da sociedade civil
para fazer frente aos desafios que se impõem à sobrevivência dos
Cinta Larga, como registrado em jornais da época (Figuras 15 e
16).

Figura 15 - Matéria do Correio Brasiliense de 12 de fevereiro de 1984
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Figura 16 - Matéria da Folha de São Paulo de 23 de março de 1984

No século XXI perseveram os garimpeiros, madeireiros e as obras
públicas – através do Programa de Aceleração do Crescimento –
PAC, assim como há aumento de pressão com outras ações relativas à riqueza mineral que se encontra no interior e no entorno das
terras tradicionais regularizadas em seu favor, as quais possuem
licenças de pesquisa outorgadas pelo governo, e algumas já estão
entrando com processos de licenciamento para exploração.
A crise gerada com a morte dos garimpeiros, em 2004, e os processos civis e criminais que algumas lideranças Cinta Larga res38

pondem na justiça, a constante pressão antrópica sobre seu território, com a ambição sobre as riquezas que existe em suas terras,
somadas à falta de definição do Estado Brasileiro sobre o Estatuto
das Sociedades Indígenas, que tramita no Congresso Nacional
desde 1991, e poderia definir as formas de uso e de gestão para a
terras indígenas, sugerem que o povo Cinta Larga terá de manter
seu esforço persistente para construir formas de pacificar as relações com os “zareej”.

1.16 POLÍTICAS PÚBLICAS
As três maiores aldeias da Terra Indígena Roosevelt, a 14 de Abril,
a Capitão Cardoso-Sapecado e a Aldeia Roosevelt receberam a
construção de casas de alvenaria, possuem sistemas de abastecimento de água e energia elétrica, do Programa Luz para Todos,
instalada através de políticas públicas que vem sendo implementadas desde 2009, o que transformou a paisagem local. (Figuras
17 a 19).

Figura 17 - Aldeia Roosevelt
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Casa de Apoio da FUNAI, Escola, Sistema de abastecimento de água, Posto de Saúde.

Figura 18 - Aldeia Capitão Cardoso - Sapecado

Figura 19 - Paisagem Aldeia 14 de Abril

Maloca (Zap) usada para eventos culturais, casas de alvenaria ao fundo.
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1.17 FUNAI

Fundação Nacional do Indio - Coordenação Regional de Cacoal
A Coordenação Regional da Fundação Nacional do
Índio – FUNAI, de Cacoal, possui a seguinte circunscrição:
• Terra Indígena Mequéns, com a predominância da
etnia Sakirabiar;
• Terra Indígena Quasar, com a etnia do mesmo
nome;
• Terra Indígena Sete de Setembro, da etnia Paiter
(Suruí);
• Terra Indígena Roosevelt, da etnia Cinta Larga;
• Terra Indígena Aripuanã, da etnia Cinta Larga.
Suas atribuições atualmente se restringem, oficialmente, ao apoio ao etnodesenvolvimento e atividades produtivas, valorização cultural e proteção
territorial, mas incluem ainda o suporte para acesso
às outras políticas públicas, seja de complementação de renda e segurança alimentar, na interlocução
com outros setores do estado, como os responsáveis
pelas ações de educação, saúde, segurança, conservação ambiental, assim como é convidada a intervir
nas demais relações com a sociedade nacional, inclusive as relações comerciais (Tabela 10).

Tabela 10 - Quadro de pessoal, funções gratificadas na coordenação regional de Cacoal - RO

Nº FUNÇÃO
01 Coordenador Regional
02 Divisão Técnica (DIT)
03 Serviço de Apoio Administrativo (SEAD)

DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 101.1

06 Coordenadores Técnicos Locais
07 Núcleo de Gestão em Tecnologia de Informação

07

DAS 101.1

01

FG-3

08 Núcleo de Gestão de Pessoal

01

FG-3

DAS 101.1

Fonte: Funai, 2013.

Tabela 11 Quadro de pessoal na Coordenação Regional da FUNAI Cacoal - RO
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DAS 101.3

01
01

No caso da TI Roosevelt esta situação se agrava pelas circunstâncias relativas à pressão sobre os recursos naturais, além do assédio
de garimpeiros e madeireiros às lideranças Cinta Larga, para envolvê-los, de forma ilícita, na exploração dos recursos florestais e
minerais.

Nº

CARGOS

01

Administrador

01

02

Agrônomo

01

03

Agente Indigenista

03

04

Assistente Administrativo

01

05

Assistente Técnico

01

06

Auxiliar de Serviços Gerais

15

07

Auxiliar Operacional de Serviços Diversos

01

08

Indigenista Especializado

04

09

Intérprete

01

10

Professora

05

11

Técnico em Contabilidade

01

12

Técnico em Agricultura e Pecuária

01

Fonte: Funai, 2013.

01

04 Serviço de Planejamento e Orçamento (SEPLAN) 01
05 Serviço de Gestão Ambiental e Territorial (SEGAT) 01

A FUNAI também possui atribuição em processos de licenciamento ambiental para empreendimentos que, de alguma forma,
façam interface com comunidades indígenas e/ou que possam vir
a ter influência sobre estas. No entanto a responsabilidade sobre estas circunstâncias são atribuição da sede da instituição, em
Brasília, o que não descarta que, eventualmente, a Coordenação
Regional de Cacoal tenha demandas neste sentido (Tabela 11).

Total de Servidores de Carreira da CR Cacoal

QUANT. GRATIFICAÇÃO

QUANTIDADE
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Para desenvolver suas atribuições na Terra Indígena Roosevelt,
existem quatro Coordenadores Técnicos Locais – CTL:
• Aldeia Tenente Marques: Josenias Bezerra de Souza;
• Aldeia Roosevelt: João Ruiz Dias;
• Aldeia Capitão Cardoso: Noel Carlos da S. Sobrinho; e
• Aldeia 14 de Abril: Michael Mesquita de L.L. Cardoso.
É importante destacar que, durante a realização dos estudos, pudemos observar que os coordenadores técnicos locais, além das
suas estritas atribuições, atuam no apoio às unidades de ensino,
às ações de saúde, no transporte dos profissionais da área para
atendimento em outras aldeias da área de influência onde estão
lotados, no apoio às próprias lideranças indígenas para a realização de eventos como os de celebração da Semana do Índio, ou
para a construção de malocas, relevantes para sua valorização cultural, entre outras atividades da rotina comunitária – que podem
incluir a coleta de recursos florestais, trabalho nas roças ou outras
atividades produtivas.
Desta forma, pelas circunstâncias das relações históricas estabelecidas com os povos indígenas, em razão dos muitos anos em que
foi única responsável pela condução da política indigenista do Estado Brasileiro, frente a estes povos, a FUNAI sofre, atualmente,
uma demanda de trabalho que extrapola suas estritas atribuições
institucionais.
O chefe da Coordenação Regional de Cacoal na época dos levantamentos era o Sr. Urariwe Suruí, e a representação da FUNAI,
responsável pelo acompanhamento e interlocução institucional
durante o período de realização dos trabalhos de elaboração do
DEAP Cinta Larga, era a Srta. Lílian Felix Borges, agente indigenista e chefe do Serviço de Gestão Ambiental e Territorial (SEGAT).

Em Cacoal, as professoras Noêmia Silva Vieira e Ana Néri Santos
de Souza, ambas da etnia Tuxá, trabalham para apoiar ações de
inclusão social e de valorização cultural Cinta Larga, através da
elaboração de projetos e captação de recursos, como por exemplo o de construção de malocas, para o qual buscaram financiado
através do Museu do Índio do Rio de Janeiro, e de apoio às mulheres indígenas, como o da revitalização da produção de artesanato com a xicabaá, que é uma árvore que produz um fruto cuja
casca é aproveitada pelas mulheres para a confecção de colares,
tradicional entre os Cinta Larga.

1.18 SESAI
A Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI – é a área do Ministério da Saúde criada para coordenar e executar o processo de
gestão do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS) no
âmbito do Sistema Único de Saúde – em todo o Território Nacional. A SESAI tem como missão principal o exercício da gestão da
saúde indígena, no sentido de proteger, promover e recuperar a
saúde dos povos indígenas, bem como orientar o desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde indígena e de educação
em saúde segundo as peculiaridades, o perfil epidemiológico e a
condição sanitária de cada Distrito Sanitário Especial Indígena –

ção com os setores governamentais e não governamentais que
possuem interface com a atenção à saúde indígena. É responsabilidade da Secretaria, também, identificar, organizar e disseminar
conhecimentos referentes à saúde indígena e estabelecer diretrizes e critérios para o planejamento, execução, monitoramento e
avaliação das ações de saneamento ambiental e de edificações
nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
O Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI – é a unidade gestora
descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena –
SasiSUS. Trata-se de um modelo de organização orientado para
um espaço etno-cultural dinâmico, geográfico, populacional e
administrativo bem delimitado, que contempla um conjunto de
atividades técnicas, visando medidas racionalizadas e qualificadas de atenção à saúde, promovendo a reordenação da rede de
saúde e das práticas sanitárias e desenvolvendo atividades administrativo-gerenciais necessárias à prestação da assistência, com
controle social. No Brasil são 34 DSEIs divididos estrategicamente
por critérios territoriais e não, necessariamente, por estados, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas
(Figura 20).
Com o objetivo de atender grande parte das demandas de saúde das comunidades indígenas, os Distritos Sanitários Especiais
Indígenas – DSEIs possuem polos base para o atendimento dos
indígenas. Os Polos Base são a primeira referência para as Equipes
Multidisciplinares de Saúde Indígena que atuam nas aldeias.

Figura 20 - Localização dos distritos sanitários especiais indígenas

Fonte: Desai/Funasa/MS, setembro de 2009.

DSEI, em consonância com as políticas e programas do Sistema
Único de Saúde – SUS.
Cabe à SESAI coordenar e avaliar as ações de atenção à saúde no
âmbito do SasiSUS, além de promover a articulação e a integra-

Cada polo base cobre um conjunto de aldeias. No Brasil, os 34
DSEIs abrigam 351 polos base, sendo que o Polo Base de Cacoal
é do tipo II que possui a característica de localizar-se no município de referência com estrutura física para apoio técnico e administrativo à equipe multidisciplinar que irá executar atividades
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de assistência à saúde (Tabela 12). As atividades assistenciais de
atendimento à saúde indígena serão realizadas em um estabelecimento do SUS no município de referência.
As atividades do Polo Base Tipo II são as seguintes:
a) armazenamento de medicamentos;
b) armazenamento de material de deslocamento para outras áreas
indígenas;
c) comunicação via rádio;
d) investigação epidemiológica;
e) informações de doenças;
f) elaboração de relatórios de campo e sistema de informação;
g) coleta, análise e sistematização de dados;
h) planejamento das ações das equipes multidisciplinares na área
de abrangência;
i) organização do processo de vacinação na área de abrangência;
j) administração.
A Missão Evangélica Caiuá faz a gestão da saúde indígena na
região que abrange o povo indígena Cinta Larga, inclusive nas
demais terras indígenas atendidas por outros dois Polos de Saúde Indígena, o de Juína e o de Aripuanã, os quais também são
vinculados ao DSEI Vilhena, cuja coordenadora é a Sra. Alda da
Silva Uchoa, pedagoga de formação, que trabalha ali há mais de
10 anos – desde os tempos da FUNASA.

Sob jurisdição do Polo Base de Cacoal são atendidos os povos:
Quasar, Sakirabiar, Cinta Larga, Suruí, Apurinã, com apoio através
da Casa de Saúde Indígena – CASAI, que também está instalada
na cidade de Cacoal.
Cada Polo possui um conselho local, composto por conselheiros
e um presidente, dos quais sai a representação ao Conselho Distrital, onde é eleito o seu presidente, com mandato de 2 anos,
sendo prevista uma reeleição. Não há, no entanto, previsão de
remuneração para estas representações de controle social o que é
uma das reivindicações dos conselheiros que atualmente recebem
somente uma ajuda de custo para os deslocamentos a serviço.
O DSEI está sob a autoridade do Conselho Distrital de Saúde –
CONDIS, que tem a finalidade de fiscalizar, monitorar e aprovar
o plano de gestão, composto por 24 conselheiros distritais e, em
Brasília há o Fórum de Presidentes do CONDIS, no qual estão
representados 34 DSEIs através de seus presidentes, que fazem
quatro reuniões ordinárias anuais, que se traduzem efetivamente numa média de seis a sete reuniões ao ano, em Brasília. Por
exemplo, Elisabete Cinta Larga, representante do povo Cinta Larga e presidente do CONDIS/Vilhena, esteve por nove vezes em
Brasília no ano de 2012.

Tabela 12 - Profissionais de saúde com nível superior - Pólo Base Cacoal

NOME

FUNÇÃO

LOTAÇÃO

Crislene Cristina Prestes

Enfermeira Área

Polo Base

Dalvanira G. Costa

Enfermeira Área

Coordenadora PSF

Elda Folle Dos Santos

Assistente Social

Eloiza Capos Tavares

Médica

Casai/Aldeia

Enfermeira Área

Equipe PSF III

Emanuel Henrique
Fabio Leandro de Almeida

Odontólogo

Isabela Cristina de Oliveira

Nutricionista

Kassia Kellem

Farmacêutica

Lucyana de Almeida Barbosa

Enfermeira Plantão

Mariana G. Z. Clemente

Enfermeira Plantão

Paula Cristhiane

Enfermeira Área

Renata Souza Da Cruz

Enfermeira Casai
Odontólogo

Tatiane A. G. Ferreira

Enfermeira Área

Polo Base

Equipe PSF I

Michel Mesquita / FUNAI

Rodolpho M. Moura

Casai

Pyly Maam Cinta Larga, o Pajé
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1.19 ATENDIMENTO
DE SAÚDE

Margarida Cinta Larga é referência na Aldeia Roosevelt em relação ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade para
tratamento de saúde, à saúde, através de ervas e procedimentos
os quais são, em acordo com a profissional de saúde da área,
perfeitamente compatível com a medicina ocidental,havendo cooperação entre os saberes para a prevenção e o tratamento de
doenças.

desta etnia da TI Aripuanã, cujo território se estende pelos municípios de Espigão D’Oeste, em Rondônia, Rondolândia e Aripuanã, em Mato Grosso, além dos índios citadinos de Cacoal e
Espigão D’Oeste, em Rondônia, são atendidos através do Polo
Base de Cacoal, vinculada ao Distrito Sanitário Especial Indígena
de Vilhena (Tabela 13).
Tabela 13 - Indígenas do quadro de pessoal do DSEI Vilhena - Pólo Base
de Cacoal

NOME

FUNÇÃO

LOTAÇÃO

Adilson Cinta Larga

Ais

Capitão Cardoso – Tonhão

Ana Cinta Larga

Ais

Riozinho

Celso Cinta Larga

Ais

Capitão Cardoso – Sapecado

Panaikiuma Cinta Larga

Ais

Tenente M. Pim

Pedro Cinta Larga

Ais

Jiqui

Ronaldo Cinta Larga

Ais

Roosevelt Central

Valdemar Cinta Larga

Ais

14 De Abril

Valdinei Cinta Larga

Ais

Capitão Cardoso - Jacinto

Fabio Cinta Larga

Aisan

Roosevelt Central

Justino Cinta Larga

Aisan

Tenente M. João

Valgnei Cinta Larga

Aisan

14 De Abril

Na aldeia 14 de Abril a técnica de enfermagem se chama Cleonice Gorga, cuja família reside em Cacoal, onde vivem suas duas
filhas, de 14 e de 8 anos de idade, as quais, quando tem oportunidade, gostam de visitar a aldeia onde mantém bom relacionamento com os índios. Ela trabalha ali há mais de dois anos e obedece
uma escala média de 20 dias de campo, por 10 dias na sede do
Polo Base, em Cacoal. O Agente Indígena de Saúde (AIS) se chama Valdemar Cinta Larga, e o Agente Indígena de Saneamento se
chama Valdinei Cinta Larga, que reside na Vila 14 de Abril .
De acordo com a informação da profissional de saúde, nesta época estão vazias as aldeias Taunay e Roosevelt Flor, enquanto que
há famílias vivendo na aldeia Amimaj e na aldeia Flor da Serra,
e que os principais problemas de saúde são a hipertensão, com
quatro casos, a diabetes com seis casos, a diarréia, a gripe e as micoses. e recebe a visita da equipe de saúde composta por dentista,
uma enfermeira e, eventualmente, o(a) medico(a) acompanha os
trabalhos. Observa que os índios utilizam a medicina tradicional
e relata o caso de criança, com febre, que foi tratada com banho
de ervas.

Os profissionais de saúde, inclusive os AIS e AISAN, possuem carteira assinada, através da Missão Caiuá, todas as aldeias possuem
técnicos de enfermagem e recebem atendimento odontológico,
através da equipe de área que percorre as aldeias regularmente.
As atividades de apoio, que não possuem características específicas de atendimento à saúde indígena, como os contratos de motoristas, limpeza, segurança e alimentação são terceirizados.
Marinalva Alves Coutinho, técnica de enfermagem, trabalha na
área há oito anos, atende a Aldeia Roosevelt, assim como as aldeias Mawanat, Pupunha e Marabá Kakineej, com apoio do
Agente Indígena de Saúde Ronaldo Cinta Larga e do Agente Indígena de Saneamento Fábio Cinta Larga, informa que os principais
problemas de saúde de sua área de circunscrição são diabetes e
pressão alta e que houve um acidente com animal peçonhento
(cobra) em 2012.

Aponta como dificuldade maior para atender as muitas aldeias
existentes na terra indígena a ausência de instalação de sistemas
de abastecimento de água, pois onde existe água potável e tratada, os indicadores de saúde melhoram bastante.
Na Aldeia Capitão Cardoso - Sapecado, a Técnica de Enfermagem, se chama Fabiane Gonçalves da Silva, trabalha na SESAI há
oito meses , dos quais há quatro na TI Roosevelt. Os principais
problemas de saúde referidos foram a hipertensão, gripe, resfriado, tosse, dor de ouvido, coceira nos olhos, feridas, micose, piolho. Outro problema apontado foi a presença de – muitos – caramujos africanos, cuja praga foi iniciada em razão da FUNAI ter
trazido esterco contaminado e a praga proliferou.
O Agente Indígena de Saúde da Aldeia Capitão Cardoso - Sapecado, que acumula a função de segundo cacique se chama Celso
Cinta Larga. Verifica-se nos quadros de lotação dos profissionais
de saúde que há servidores da SESAI lotados nas aldeias Capitão
Cardoso – Tonhão e Capitão Cardoso – Jacinto (Tabela 14).

Tabela14 - Profissionais de nível médio lotados nas aldeias Cinta Larga - Pólo Base Cacoal

NOME

FUNÇÃO

LOTAÇÃO

Técnica de Área

Capitão Cardoso Sapecado

Claudia C. Gomes Feitoza

Téc. de Enfermagem Área

Capitão Cardoso Tonhão

Cleonice Gorza

Téc. de Enfermagem Área

14 De Abril

Fabiane G. Da Silva

Téc. de Enfermagem Área

Capitão Cardoso Sapecado

Maisa Garcia

Téc. de Enfermagem Área

Tenente Marques Pim

Maria Sueli C. Oliveira

Téc. de Enfermagem Área

Tenente Marques João

Marinalva A. Coutinho

Téc. de Enfermagem Área

Roosevelt

Classione Klein
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1.20 SEDUC

Secretaria de Estado de Educação de Rondônia
Maria Augusta Cogo é pedagoga e trabalha no escritório local da
SEDUC/RO, em Espigão D’ Oeste, que trata especificamente das
sete escolas que existem na TI Roosevelt, as quais estão em processo de autorização para serem regularizadas. Esteve trabalhando na região desde a década de 1990, se afastou, retornou há
três meses e além das questões administrativas, é responsável pela
atenção à educação escolar indígena.
Informou que a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/RO
possui a seguinte estrutura de organização para o atendimento da
educação escolar indígena.
Secretaria Estadual de Educação - SEDUC

Coordenadoria Regional de Educação
CRE /CACOAL

• Anemã Cinta Larga trabalha na Escola do Roosevelt;
• Jacó Cinta Larga trabalha na Aldeia Tenente Marques;
• Augusto Cinta Larga trabalha na Coordenação da SEDUC em
Porto Velho;
• Adílson Cinta Larga trabalha na Aldeia Capitão Cardoso.
Na Aldeia 14 de abril, Marcos Francisco Cinta Larga, acumula as
funções de cacique e de professor bilíngüe na escola Pichuvy
Cinta Larga, onde os professores lecionam de 1ª até a 5ª série,
com 32 alunos no total. Marcos Francisco dá aulas para a 1ª e a 2ª
séries, enquanto uma professora não índia ensina as turmas de 3ª
a 5 ª séries. Há ainda 14 alunos Cinta Larga matriculados na Escola
Polo da Vila 14 de Abril.
Está sendo construída uma nova estrutura física, na Aldeia 14 de
Abril, com amplos espaços, onde passará a funcionar a escola
Pichuvy Cinta Larga (Figuras 21 e 22).
Figura 21 - Fotografias das construções

Nucleo de Apoio as CREs (divisão escolar indígena,
apoio pedagógico, coordenaçãogeral e secretaria)/
SEDUC - Espigão D’Oeste
No caso da Aldeia Roosevelt, a unidade de ensino, que atende
ao povo Cinta Larga, é a Escola Sertanista Benedito Brito da Silva,
que atende do 1º ao 9º ano, vinculada à SEDUC, onde estão lotados cinco professores indígenas e três não-indígenas:
• Marli Teixeira Magalhães, pedagoga, há nove anos no local;
• Julião Cavalcante, pedagogo, há dois anos;
• Keila Correa, matemática, há sete anos;
• Almir Cinta Larga, que faz formação em pedagogia através do
Projeto Açaí II, trabalha com alfabetização bilíngüe, sendo que a
primeira etapa se dá na língua materna;
• Severiano Cinta Larga, também faz formação em pedagogia
através do Projeto Açaí II, trabalha com alfabetização bilíngüe,
trabalha com a turma de alfabetização e o 2º ano.
• Priscila Cinta Larga, também faz formação em pedagogia através do Projeto Açaí II, trabalha com alfabetização bilíngüe, com a
turma da 3ª série.
• Anemã Cinta Larga, graduado em pedagogia, que informou
que dispõem de pouco material didático sobre o povo Cinta Larga
com o qual trabalhar na educação escolar indígena, de forma a
facilitar e viabilizar de fato um ensino diferenciado, adaptado à
realidade local.
A escola possui quatro salas de aula, está em fase de reconhecimento e deverá, ainda em 2013, receber estudantes do ensino
médio, com a expectativa de atender entre 20 e 25 alunos, cujas
aulas serão ministradas no período noturno, no entanto sem aporte de mais professores, ou seja, receberá a atribuição mas não
melhores e adequadas condições para atender a nova demanda.
Júnior Cinta Larga informou que há quatro professores Cinta Larga, que cursaram faculdades, com graduação em pedagogia:
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Figura22 - Fotografias das construções

Na aldeia Capitão Cardoso, a escola atende da 1ª a 9ª série, possui 63 alunos matriculados distribuídos na seguinte forma:
1ª série - 7 alunos		
2ª série - 8 alunos
3ª série - 8 alunos		
4ª e 5ª - 18 alunos
6º ano - 7 alunos		
7º ano - 3 alunos
8º ano - 6 alunos		
9º ano - 6 alunos
T
rabalham na educação escolar os seguintes professores:
• Adílson Cinta Larga, fez o Projeto Açaí I, trabalha com educação
bilíngüe;
• Berenice – Professora 1ª manhã/8ª a tarde –
• Uirantan Cinta Larga, fez o Projeto Açaí I, trabalha com educação bilíngüe;

• Ana Márcia da Cunha, pedagoga;
• Marcos Eduardo Souza, economista;
• Célia Almeida Albuquerque, socióloga, trabalha há 3 anos na
aldeia Capitão Cardoso;
• Ana Márcia da Cunha, pedagoga – está aqui desde fev./13, mas
trabalha há um ano e sete meses com educação indígena através
de contratos.
Informam que há uma disciplina transversal que se chama “Iden-

tidade Étnica e História” – para a qual não dispõem de material
pedagógico e utilizam a criatividade para qualificar suas aulas pesquisando através da internet e manifestam dificuldade de trabalhar nas aulas com livros que tratam sobre a vida urbana, dos não
índios, muito distante da realidade local.
Os professores atuam em sala de aula por 20 h semanais, e recebem 40 h, sendo a diferença utilizada para o preparo da merenda
e na gestão escolar.

1.21 CULTURA E TRADIÇÕES
Apesar da incorporação de novas necessidades de consumo, de
mudança em grande parte da arquitetura local, com a incorporação das construções de alvenaria para as residências, com instalações de abastecimento de água e saneamento, assim como da
energia elétrica que introduz eletrodomésticos como máquinas
de lavar, ventiladores e televisões, a cultura Cinta Larga com sua
língua, hábitos e costumes permanece pujante.
No entanto foi manifestada a preocupação das próprias lideranças
Cinta Larga, com as novas gerações, as quais não vivenciaram as
experiências dos antigos e que nem sempre acompanham as rotinas de trabalho tradicionais, seja na manufatura dos artefatos utilitários ou adornos, seja na coleta dos materiais necessários para
sua confecção, assim como sobre seu conhecimento sobre seus
mitos de origem – o que Pichuvy Cinta Larga, em sua obra, como
atribuição dos avós contarem aos netos.

ção; os índios a denominam “waábe’p”.
A técnica observada para a coleta da embirema, com a construção
de sucessivos jiraus, para alcançar a parte mais alta da árvore,
favorecendo o máximo aproveitamento da sua entrecasca, informam ser a mesma técnica que utilizam para caçar o gavião real.
Contam que os caçadores capazes de caçar o gavião real, assim
como aqueles que matam arara e tucano, com arco e flecha são
“...como os brancos ricos, os preferidos das mulheres (Figuras 23
e 24)

Figura 23 - Adriano e filhos após a caçada dos queixadas.

A conciliação entre a educação escolar e as práticas tradicionais,
assim como a incorporação dos detentores de saberes Cinta Larga
e do farto material científico produzido sobre esta etnia poderiam
ser utilizados nas escolas, o que seria atribuição de política pública. Outra parte importante para a manutenção das tradições seria
as lideranças discutirem as práticas tradicionais através das quais
os jovens possam se apropriar destes saberes, retomando também
a rotina de contar suas histórias às crianças.
Os dias que convivemos com o povo Cinta Larga demonstrou que
os saberes tradicionais, para todas as suas práticas estão presentes,
compartilhados pelos mais idosos, homens e mulheres, inclusive
por alguns mais jovens, como por exemplo na aldeia 14 de Abril
onde presenciamos a utilização de arco e flecha para caçar queixadas, com um argumento que parece óbvio mas que é muito
raro, de que os tiros assustam os animais e os fazem debandar.
Sob esta lógica, que sustenta além da técnica uma autonomia na
capacidade de repor os instrumentos necessários para a prática de
uma atividade essencial para sua reprodução física, social, econômica e ambiental, Adriano Cinta Larga, de 26 anos, nos deu uma
aula sobre técnica de caça. Dois homens que caçam de espingarda mataram um queixada cada; Adriano matou três e os distribuiu
entre seus parentes.
Sobre os famosos cintos protetores do abdômen característicos
desta etnia, tivemos oportunidade de acompanhar a coleta do
material, seu beneficiamento e a sua confecção, nas aldeias Roosevelt e na 14 de Abril. São feitos a partir da “embirema”, uma
árvore da floresta da qual se retira a entrecasca para a sua confec45

aquela prática, pois de acordo com os índios, a última vez que
haviam coletado a embirema foi em 1987 – quando Pichuvy, que
faleceu em 1988, “... cacique primeiro do Roosevelt”, ainda era
vivo e destacam que ele sabia muito bem a história do povo Cinta
Larga.
Contam a coleta de embirema e a confecção dos cintos tradicionais, em 1987, foi para realização de celebração tradicional, para
qual convidaram os Zoró, Suruí e veio também o cacique Catarino Sebirop – Gavião Ikolen, além de representantes do CIMI e
da FUNAI.
No verbete Cinta Larga (ISA) a celebração é referida na seguinte
forma:

Figura 24 - Manoel e Tataré preparam jiraus para a
coleta das embiremas que utilizarão para a confecção
dos cintos tradicionais.

Na ocasião em que acompanhamos os homens na coleta do material o Capitão Barroca, Tataré e Manoel nos mostraram várias
espécies florestais utilizados na medicina tradicional, assim como
outras para aprimorar suas técnicas e resultados na caçada – atividade muito valorizada para os Cinta Larga.
A oportunidade da coleta da embirema foi muito instrutiva porque demonstrou que o conhecimento existe mas não é praticado
de forma corrente. Junior Cinta Larga, de 30 anos aproximadamente, por exemplo, ainda não tinha a experiência de observar
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Enfeites corporais feitos com penas.
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“Não há uma denominação genérica para este ritual: os
Cinta Larga dizem íwa (tomar chicha), ibará (dançar) ou,
mais raramente, bébé aka (matar porco). Tais referências
resumem, de certo modo, o programa ritual: beber chicha, dançar e matar o animal. E, desde logo, exprimem
um convite. A construção de uma nova casa (maloca) ou
uma expedição guerreira eram os motivos principais que
levavam, tradicionalmente, um zápiway (dono da casa) a
planejar uma festa. Para a guerra, o ritual arregimenta os
aliados, organizando o ataque e, em seguida, comemorando os feitos dos guerreiros. Para a casa, representa uma
“homenagem” ao zápiway de uma outra aldeia, que assume o papel de “convidado de honra”. Num caso, a festa
inaugura um espaço social, no outro, ao contrário, marca
sua ruptura”.
Neste ano, 2013, haverá celebração tradicional na aldeia Capitão
Cardoso – Sapecado; para o ano de 2014, Euzébio Cinta Larga,
irmão de Pichuvy, pretende promover celebração semelhante na
aldeia Roosevelt para a qual possui dois xerimbabos – um queixada e um caititu, que deverão ser sacrificados na ocasião.
Sérgio Cruz, antropólogo e fotógrafo, que compõe a equipe de
trabalho, informa que os Cinta Larga possuem um sofisticado sistema de comunicação “assoviado”, utilizado nas caçadas e em
eventos que os sons das palavras poderiam comprometer, como
as incursões de guerra.

Sergio P. Cruz / Kanindé

1.22 CULTURA
MATERIAL
No Núcleo de Apoio e Coordenação da SEDUC, em Espigão
D’Oeste/RO, fomos apresentados ao trabalho Panderej Puemaki
Sep, O trabalho/Artesanato Cinta Larga no Papel, organizado por
Ismael Tressmann, que assina o trabalho como Ujatu Tamalisyn,
cujos desenhos foram elaborados pelas (os) professores e professoras Cinta Larga em formação e pelas (os) educandas (os), e reproduzido de forma artesanal, através do Núcleo de Educação
Indígena de Rondônia – NEI/RO, 1995, do qual apresentamos os
trechos abaixo:
“O objetivo principal deste caderno de Preparação para a
escrita é valorizar aspectos significativos da cultura Cinta
Larga, bem como estimular a preservação deste estilo gráfico desta sociedade Tupi-Mondé. Nesta manual utilizamos a iconografia/grafismo tradicional também para treinar estas (es) educandas (os) na futura utilização das letras.
...
A iconografia Cinta Larga encontra sua área de atuação na
pintura corporal com jenipapo e urucum, nos motivos de
trançado das cestarias, das redes, das pulseiras de algodão,
das braçadeiras/tornozeleiras, e dos de pêlo de caititu, que
adornam a junção da haste com a ponta das flechas. Utilizam superfícies diversas, como o corpo, madeira/taboca,
algodão e, atualmente, o papel – e técnicas diferentes –
como o desenho, a pintura, a incisão, o trançado.
Através da arte o/a indígena exprime a sua concepção tribal de pessoa humana, a categorização social e material e
a sua visão do mundo. Não são manifestações puramente
estéticas ou consideradas lúdicas, mas estão carregadas de
uma profunda simbologia e fazem parte de um sistema
de comunicação altamente estruturado. A iconografia/
grafismo Cinta Larga está, PIS, ligada ao contexto no qual
aparece.
Os Panderej - como se auto denominam – inspiram-se
na própria natureza para confeccionarem os motivos de
artesanato ou pintura corporal. Normalmente a ênfase representativa recai no significado metonímico em vez do
naturalista, que apresenta o modelo de forma realista, perfeita, Tanto nos motivos decorativos em cestarias, quanto
dos trançados em pêlos de caititu, que adoram as flechas
importa, para esta nação, visualizar as características capitais de cada um dos modelos inspiradores. Nestes últimos,
os artesãos inspiram-se, por exemplo, no caxinguelê, no
piau, na carapaça do jabuti, provida de escudos poligonais, no amendoim”.
Além dos elementos expostos acima, observamos a confecção de
redes de algodão e encontramos uma verdadeira oficina de produção de artesanato na Aldeia Pupunha, cujos baluartes são a Sra.
Antônia e a Sra. Joelma Cinta Larga. Na aldeia 14 de Abril, a Sra.
Maria Cinta Larga, esposa de Valdo, também mantém a tradição
da confecção dos colares de várias espécies de cocos, conforme
abaixo:

Washington Cinta Larga

• Wasã’kap – Coco babaçu;
• Xicabaá – Fruta cuja casca é utilizada para a confecção de colares que, segundo contam, somente é encontrado na região do
rio Flor do Prado;
• Ulaa kap – Coco muru-muru;
• Salap’kap – Outro coco alaranjado, utilizado na produção de
artesanato;
• Mãluj’kap – Coco do Tucumã.
A xicabaá, referida como preferencial, para confecção de colares
é produzida por uma árvore – não é uma palmeira - e é uma espécie rara na região da TI Roosevelt. A coletam na região do rio
Flor do Prado, inclusive com apoio da FUNAI. Pangaj Kirena, o
Capitão Barroca, conta que plantou dezoito pés de “Xicabaá” na
Aldeia Roosevelt das quais restam catorze. Esta espécie não existe
em outro lugar das terras ocupadas pelo povo Cinta Larga.
Os homens mais velhos sabem fazer arcos e flechas, construir malocas tradicionais, cocares, flautas e outros produtos de sua cultura material, no entanto estes saberes, as técnicas tradicionais para
a sua confecção, não são dominados pelas novas gerações.
Uma condição de extrema importância para a produção da cultura material, também é dominado pelas gerações mais antigas de
homens e mulheres, que é o conhecimento do território tradicional, que lhes permite identificar as regiões onde possam coletar
as espécies mais relevantes utilizadas para sua reprodução física,
social, econômica e cultural, como os locais em encontram a xicabaá, taquaras, embirema e outras. Por exemplo, informam que a
10 km da aldeia de João Bravo tem taquara boa para fazer flautas
e que as melhores para fazer flecha estão na região da terra indígena Cinta Larga que fica no município de Vilhena.
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Construção de maloca tradicional (Zap). Fotos Israel Vale Junior.
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1.23 CONHECIMENTO TRADICIONAL
ASSOCIADO À BIODIVERSIDADE
Durante a etapa de campo, na qual estivemos sempre acompanhados por detentores de saberes Cinta Larga, houve ocasiões de
visita a espaços próximos às casas, nas áreas de roça e de floresta,
ocasiões em que fizemos contato com seu conhecimento tradicional associados aos ambientes no qual estão inseridos.
De acordo com o verbete Cinta Larga (ISA), “.. em traços gerais,
a vida econômica dos Cinta Larga organiza-se segundo três eixos:
divisão sexual do trabalho, oposição entre aldeia e floresta e alternância das estações”, neste caso, como estivemos acompanhados
por homens e somente em uma estação, podemos supor que há
muito mais conhecimento associado aos diferentes ambientes nos
quais vivem, e suas formas de uso tradicional, como na culinária,
na produção artesanal de adorno, de utilitários, de instrumentos
de caça e pesca, de construção civil, para usos medicinais e outros.
Ainda no verbete Cinta Larga (ISA), quando versa sobre os Ciclos
de Produção e Produção de Ciclos, Coleta e Divisão do Trabalho:
“Afora os alimentos, uma extensa relação de matérias primas leva-os a excursionar pela floresta: as mais diversas
folhas e raízes para medicamentos; palhas de açaí, babaçu
e tucum para cestos; fibras de tucum e outras para cordas e cordões; coquinhos e xikába para contas de colar;
pedras arenosas para lixar os colares; tabocas para flautas
transversais e de palheta; taquaras para flechas; pupunheira para os arcos; madeiras e enviras para os mais variados
usos; bainha das folhas de paxiúba para guardadores de
apetrechos e penas; raízes da paxiubinha para raladores;
resinas para iluminação etc.
...
Se não estão cozinhando ou colhendo nas roças, as mulheres absorvem-se, incansáveis, nas tarefas artesanais. Pode-se, a todo momento, vê-las no pátio ou dentro de casa
fiando algodão, quebrando coquinhos ou tecendo cestinhas de palha. Confeccionam os seguintes itens: redes de
dormir (iñi), braçadeiras (nepóáp) e pulseiras (arapéáp), tipóias para bebês, colares de conta (bak’rĩ), colares de cipó
(amoíp), cintas femininas (xiripót), cestos (adó), cestas (datía). As panelas de cerâmica (bosáp) foram, rapidamente,
substituídas pelas de alumínio, não sendo mais fabricadas.
...
As atividades masculinas são a caça, a derrubada das árvores e o preparo da terra para o cultivo, a confecção de
arcos, flechas, flautas, adornos plumários, extração de
borracha, pesca, construção da casa e limpeza do mato
próximo à aldeia. As mulheres coletam, fiam algodão e
fibra de tucum, fazem redes, cerâmica, cuidam da colheita das roças, da alimentação diária, produzem colares e
pulseiras. E, como foi dito, homens e mulheres coletam
mel, castanha e trabalham no plantio das roças”.
Outra expressão do seu conhecimento é representada pelo conhecimento e nominações para a paisagem natural,
o meio físico, aos quais estão associados seus relatos míticos de
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origem do mundo, dos seres humanos, dos animais, das espécies
florestais e domésticas, como o milho e a macaxeira, os seus relatos etno-históricos relativos à localização das malocas de seus
ancestrais, suas memórias do contato.
Na oportunidade de convivência, fomos informados que o Rio
Flor do Prado, identificado como o local de origem do povo Tupi-Mondé, espaço geográfico de referência aos mitos de origem de
Gorá e Sunkyp, onde existem as “cavernas” associadas a criação
do mundo, seria a região de predominância do clã Kaban, assim
como região de maior concentração da xicabaá – relevante para a
produção dos colares tradicionais.
Assim estão relacionadas ao espaço geográfico de seu território, as
espécies florestais relevantes para a vida econômica e cultural tradicionais, assim como com a vida social, as referências religiosas
e as memórias etnohistóricas do povo Cinta Larga, traduzindo de
forma complexa seu conhecimento tradicional associado à biodiversidade, onde produzem e reproduzem as condições materiais
e simbólicas de suas vidas.
Como foi referido, seus conhecimentos tradicionais associados à
biodiversidade, lhe permite nominar as espécies florestais, animais de todas as ordens, dos mamíferos aos répteis, passando pela
ictiofauna, assim como o meio físico. Desta forma, somente como
pequeno exemplo, segue abaixo a a forma como nominam algumas bacias hidrográficas que fazem parte de seu território:
• Ii Djikapxj , rio Perdido, afluente do rio Capitão Cardoso;
• Ii Pepbaá, rio Capitão Cardoso;
• Ii Sereberaá, rio Roosevelt;
• Ii’maasajxi, Rio Tenente Marques;
• Ii Kabepteen, Rio Pacarana;
• Ii Taluxi, rio Lage.
Da culinária tradicional, conhecemos duas formas de preparar
alimentos:
• Koloschop: Comida tradicional na qual a carne vermelha, de
caça e atualmente também o gado, frango, embiara, caça ou peixe, são cozidos com cará ou milho;
• Chicha: Bebida preparada com macaxeira, que pode ser misturada com batata doce ou inhame. Modo de preparo: Cozinha a
macaxeira, pila, mastiga e- às vezes – é peneirada, o que depende
da quantidade de fiapos;
• Pode também ser preparada com milho, que pode ser adicionada com mel – não é misturada com outra cultura da roça.
Quanto às atividade de lavoura, acompanhamos as mulheres Cinta Larga, às roças na aldeia 14 de Abril, para colher cará e macaxeira para preparar chicha, e observamos que além da diversidade de espécies de cará, os índios plantam a malãgja, que chamam
de melancia de índio, uma planta endêmica muito apreciada por
eles.
A mandioca tradicional é denominada xiboj kynyã, agora também usam a zareej ma xiboj, e apreciam muito o munjan, o cará.

Na ocasião, tivemos a oportunidade de verificar que as mulheres
também conhecem espécies medicinais associadas ao ambiente
de capoeira – ou seja, nas áreas em que a floresta está se recompondo.
É importante frisar que os exemplos referidos são somente uma
pequena referência do profundo saber que existe na relação entre
o povo Cinta Larga e o extenso território que ocupam, com sua
biodiversidade exuberante.

1.24 FORMAS DE LIDERANÇA

Valdo Cinta Larga
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Marcelo Cinta Larga, coordenador do PATJMAAJ, informou que
na Aldeia Roosevelt atualmente o cacique eleito é Daniel Cinta
Larga, mais conhecido como “Rondonzinho”, e que lideranças
mais antigas, são como conselheiros e colaboram com suas opiniões para discutir o que é melhor para o povo Cinta Larga, que
ali vivem, nesse caso estes representantes, os mais velhos, são o
Nacoça Pio, Ademir Cinta Larga, João Pamaré, Francisco Canário,
que atualmente ocupa a função de vice cacique, João Pelado,
Manoel Cinta Larga, Genivaldo Azumba, Capitão Barroca.
Além dos caciques das aldeias, há os coordenadores gerais, que
atuavam através da Associação PAMARÉ, atualmente inativa, liderada por Nacoça Pio Cinta Larga, que fazia a representação dos
interesses do povo Cinta Larga na frente política.
Atualmente a representação coletiva do povo Cinta Larga se dá
através da PATJAMAAJ, que significa “equipe que nos coordena
– ou que nos governa”, e congrega suas representações étnicas, o
que certamente implica em grande complexidade para estabelecer, consensuar e manter os acordos políticos internos entre suas
várias aldeias e terras indígenas.
Sua atribuição é reconhecida em todas as terras indígenas que
habitam, como a Associação Municipal do Povo Indígena Cinta
Larga de Aripuanã – “Pasapkareej”, que representa os Cinta Larga
que vivem Terra Indígena Aripuanã, e a “Eterepuja”, que representa os Cinta Larga de Serra Morena.
De acordo com Marcelo Cinta Larga, antigamente não tinha cacique escolhido, a liderança, o poder de decisão era atribuição do
N`zapiwaj, dono da casa e da roça, só aquele que era o cacique e
é referido na seguinte forma no verbete Cinta –Larga (ISA):
“A família é a unidade significante da organização social
Cinta Larga: praticamente auto-suficiente e com grande
liberdade para movimentar-se de uma aldeia para outra.
Um homem, suas mulheres e os filhos desenvolvem as atividades complementares necessárias para a vida cotidiana. As aldeias maiores - cada aldeia possuía uma ou duas
casas grandes - comportavam na área de Aripuanã de três
a cinco famílias: o dono da casa, suas esposas, seus filhos
casados ou solteiros, filhas solteiras e noras, talvez seus irmãos e famílias, às vezes suas filhas casadas e genros.
Com efeito, a aldeia é assim constituída e reunida em
torno de um homem de prestígio - zápiway, literalmente, “dono da casa”. . A liderança que este homem exerce

decorre, como ponto de partida, da sua disposição para
tomar iniciativas, como construir uma nova casa, abrir
uma roça, oferecer festas e, também, promover arranjos
matrimoniais.
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Fundada assim por um homem disposto a ter sua própria záp - o termo designa simultaneamente o local e a
construção -, a aldeia se mantém enquanto perduram as
condições ecológicas e políticas necessárias: abundância
de caça, faixas de terras férteis nas proximidades, boas
relações com as aldeias vizinhas. Arruinando-se estas condições, as mudanças de local acontecem em intervalos de
cinco anos ou pouco mais”.
Segundo Marcelo, em razão da dinâmica cultural, representada
pela maior concentração demográfica e sedentarizarão nas aldeias, em princípio por influência da FUNAI, através dos postos
indígenas instalados em suas terras, depois também pelos serviços
de saúde e de educação escolar, somados a estrutura arquitetônica de alvenaria de suas casas, o que dificulta seu transporte e/ou
novas instalações, atualmente os Cinta Larga decidem quem vai
ser o cacique através de votação, num ciclo de quatro em quatro
anos, ou se o cacique não exercer a função, então trocam à qualquer tempo. Informa que, desde o contato, por volta de 1970, o
sistema tradicional foi sendo substituído pelo atual modelo.
Outra forma de liderança é representada pelos que dominam a
língua portuguesa falada e escrita, como os quatro primeiros professores que ajudaram a elaborar a grafia na língua Cinta Larga.
Marcelo Cinta Larga era um deles, com a colaboração do missionário Ismael Tressmann, chamado “Ujatuu”, há aproximadamente
17 anos. Estas novas lideranças que dominam ferramentas que
lhes permite conhecer, interpretar e discutir as formas como se
organiza o mundo dos zareej, como a matemática e a legislação,
com as quais podem tratar sobre contratos, comércio e políticas
públicas.
Desta forma as formas de liderança tradicional, representada pelos
N`zapiwaj pode ser percebida nas aldeias com menor densidade
demográfica, que se articulam com as decisões coletivas relativas
à gestão daquelas com maior densidade, portanto com maior número de famílias, ou seja, os caciques eleitos e dialogam com as
representações políticas estruturadas em acordo com normativas
legais que fundamentam e ordenam a complexa relação com sociedade nacional brasileira, que são suas associações constituídas
como a PAMARÉ e o PATJAMAAJ, que também é conhecido como
Conselho do Povo Cinta Larga.
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1.25 DIÁLOGO INTERCULTURAL
As relações entre o povo Cinta Larga e os vários segmentos da
sociedade nacional se dá em diversos campos como nas políticas
públicas, incluídas a política indigenista, a saúde, a educação escolar, a segurança; o parlamento; as relações com os poderes públicos das esferas municipal, estadual e federal; no comércio; na
religião; no esporte; nas relações interétnicas, entre outros campos da vida econômica, social, política e cultural, assim, uma das
estratégias para fazer frente aos desafios que se impõem ao povo
Cinta Larga e às demais etnias indígenas brasileiras é a organização social e política, seja de cada uma ou em grupos, federações,
coordenações, conselhos ou outros arranjos estratégicos, através
da identificação de situações em comum, relativas à segurança
territorial, acesso a políticas públicas, similaridades culturais e históricas, além da proximidade geográficas, entre outras.
Desta forma, e através de entidades de apoio, foi constituído o
Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé no qual estão representados por cinco povos indígenas do tronco lingüístico Tupi e família Mondé: Paiter (Suruí), Pãderej (Cinta Larga), Ikolen (Gavião),
Pangyjey (Zoró) e Karo (Arara) falante do rama-rama, que somam
aproximadamente 4.000 pessoas que vivem nas terras indígenas:
• Terra Indígena Sete de Setembro (RO e MT);
• Terra Indígena Zoró (MT);
• Terra Indígena Serra Morena (MT);
• Terra Indígena Aripuanã (MT);
• Parque Indígena do Aripuanã (MT);
• Terra Indígena Roosevelt (RO e MT);
• Terra Indígena Igarapé Lourdes (RO).
O Corredor Tupi-Mondé, é composto por uma área contínua de
3.522.754 ha. (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e cinqüenta e dois hectares), nos estados de Mato Grosso
e Rondônia;
Na parte religiosa tem a representação de Valdemar Cinta Larga,
da Aldeia 14 de Abril, no Conselho Nacional de Pastores Líderes
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Evangélicos Indígenas – COMPLEI, na qual estão representadas
todas as religiões cristãs, católicos, batistas, presbiterianos, protestantes, participando de congressos da entidade, o último em
agosto de 2012, sendo que na sua aldeia várias famílias professam
a religião evangélica, através da Assembleia de Deus, cujo pastor
é o Valdo Cinta Larga.
No esporte o time de futebol da aldeia 14 de Abril se chama
Flor da Serra, foi criado e vem sendo mantido, com dificuldade,
desde 2010, e deveria representar a etnia Cinta Larga nas comemorações da Semana do Índio, 2013, no distrito de Riozinho, em
Cacoal, para onde convergirão as etnias Suruí, Cinta Larga, Sakirabiar e outros. O esporte é praticado desde, pelo menos, a década
de 1990 e que apesar de ainda não terem apoio para entrar no
campeonato distrital, o que pretendem, os jogadores da aldeia
são convidados para compor o time da Vila 14 de Abril;
O povo Cinta Larga está representado, em várias esferas do poder público, nos instrumentos de controle social responsáveis pelo
acompanhamento da implementação em políticas públicas como
as de saúde, educação escolar e meio ambiente, discutindo ainda
a questão de segurança e proteção territorial de suas terras. Além
da interlocução direta intra e interétnica, por grupos familiares ou
aldeias, a representação e o diálogo intercultural se dá através do
PATJAMAAJ, que organiza as demandas, as prioriza e estabelece
as formas e estratégias de diálogo com os demais segmentos da
sociedade nacional, definindo através das instâncias organizativas
do povo Cinta Larga, as formas de atendimento de suas demandas nas diversas áreas de sua vida social, política, econômica e
cultural.
A representação política, através do Conselho do Povo Cinta Larga
faz parte também da Coordenação das Organizações Indígenas
da Amazônia Brasileira – COIAB, que participa de todos os foros
de discussão sobre a política indigenista nacional e de defesa dos
direitos dos povos indígenas.

Marcela Bonfim / Amazônia Real

1.26 GARIMPO
O garimpo do Roosevelt esta localizado no Parque Indígena do
Aripuanã a aproximadamente 30 km da Terra Indígena Roosevelt,
porém seus efeitos sociais são sentidos em todo território dos Cinta Larga, como perda cultural, alcoolismos, prostituição, degradação ambiental entre outros.
Segundo o Ministério Público Federal de Rondônia – MPF/RO o
“garimpo produziu inúmeras mortes e tem potencial para levar
toda a comunidade à extinção, senão física, ao menos étnica e
cultural”(MPF, 2014).
A partir de 2004 o MPF/RO vem acompanhando a situação e
buscando soluções para conter a exploração.

Marcela Bonfim / Amazônia Real

O MPF/RO criou o Grupo Clamor -Cinta Larga: Amigos em Movimento pelo Resgate com o objetivo de adotar medidas para sensibilizar o Governo Federal para tomar providencias a favor dos
indígenas.
Foi elaborado pelo MPF/RO um dossiê sobre a gravidade da situação do povo diante da garimpagem e as providencias tomadas
(Tabela 14).
O dossiê traz detalhes sobre os problemas e as soluções propostas
e a quase não implementação por parte da FUNAI de ações que
protejam os direitos dos indígenas e que garantam a sua sustentabilidade física e territorial.
Por decisão da comunidade não visitamos o garimpo e nem tratamos do assunto com os indígenas, pois estes argumentavam que
o garimpo estava fora da TI Roosevelt, portanto, bastava utilizar
os dados do dossiê produzindo pelo MPF/RO. Este documento
é parte integrante deste diagnóstico e vai como Anexo 1, porém
vale citar que os efeitos do garimpo na população Cinta Larga
da TI Roosevelt é devastador, pois durante o tempo em campo,
observamos que muito vão para o garimpo, se envolvem com garimpeiros e tem inúmeras dificuldades provocadas pelo envolvimento com a garimpagem.

Área de garimpo da TI Roosevelt (fotos feitas em 2015)

Tabela15 - Medidas adotadas pelo MPF

MEDIDAS ADOTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
(abril de 2004 a novembro de 2013)
MEDIDAS

2004

2005

Recomendacões

5

0

2

2

2

0

0

0

Reuniões

3

8

22

29

26

21

40

12

Ações Civis Públicas Ajuizadas

1

3

1

6

0

0

0

0

Outras manifestações judiciais

1

0

11

7

0

0

0

0

Ofícios Expedidos

57

107

229

215

296

251

462

775

Memorandos Expedidos

3

0

7

15

6

15

14

16

Despachos diversos nos inquéritos civis

19

23

28

45

40

59

61

33

Despachos em documentos recebidos

8

37

59

46

49

50

61

13

Juntada de documentos**

137

108

170

278

203

230

472

297

Total

234

286

529

643

622

626

1110

1146

2006

2007/2008

2009

2010

2011/2012

2013*

Fonte: Inquérito Civil nº 1.31.000.000.258/2004-16 (Garimpo), nº 1.31.000.000698/2004-73 (Educação) e nº 1.31.000.000174/2004-82 (Saúde), os
três principais inquéritos em tramitação no período.
• Atualizado até novembro/2013
** Resposta de Ofícios expedidos, documentos recebidos, certidões, legislação, e-mail e outros.
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1.27 PERSPECTIVAS
O começo dos contatos e dos problemas relacionados com os
não índios, com registro entre as décadas de 1920 e 1960, foi
com seringueiros, garimpeiros, caçadores e pescadores. Nos anos
1970 a 1990 eram os fazendeiros o próprio Estado Brasileiro, que
promoviam a ocupação regional, com os processos de integração
nacional. No século XXI, perseveram os garimpeiros, madeireiros e as obras públicas, através do Programa de Aceleração do
Crescimento – PAC, assim como os recorrentes riscos de impactos
ambientais representados pelos empreendimentos minerários, hidrelétricos e outros que estão planejados para instalação nas áreas
de influência com as terras Cinta Larga.

conciliando espaços e tempo para ambos sejam parte dos resultados almejados. Tataré, por exemplo, coletou envira para a confecção de arcos, para ensinar as crianças a sua confecção e o seu
uso. Após a coleta de embirema, das tabocas para a confecção
de flautas e do material para a confecção dos arcos dos meninos viemos direto para a maloca do Roosevelt onde Tataré iniciou
imediatamente a confecção das flautas tradicionais.A maloca em
poucos minutos virou uma oficina de trabalho com vários jovens
entre 9 e 15 anos a fazer flechas; os homens adultos preparando
os cintos tradicionais – inclusive o professor bilíngue Almir Cinta
Larga.

As perspectivas de futuro para o povo Cinta Larga se dão na proporção direta de sua capacidade de organização e articulação, interna e externamente, com o fortalecimento e valorização de sua
cultura tradicional, o conhecimento dos códigos da sociedade nacional, representados pela legislação e regras contratuais, e a capacidade de compor alianças estratégicas com entidades similares
e de apoio, para defender sua territorialidade e as condições de
atendimento de suas demandas atuais e para as futuras gerações.

• Valorizar e registrar as memórias e os conhecimentos das pessoas mais idosas e experientes do povo Cinta Larga, preocupação
manifestada também por Marcelo Cinta Larga, pois cada um destes detentores de saberes é único. Contam que os mais velhos
vivem na Aldeia 14 de abril, na Aldeia do Sapecado e na Aldeia
do Tonhão;

Para atendimento de suas necessidades em políticas públicas de
saúde, educação, produção, segurança e educação escolar, muitas vezes precisam atuar nas esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário, diálogo intercultural de extrema complexidade
para o qual tem contado com apoio do Ministério Público Federal
– MPF, que acompanha e intervêm sempre que necessário para
manter um atendimento de qualidade por parte dos diversos setores do Estado com atribuição às demandas do Povo Cinta Larga.
Destacamos algumas questões estratégicas e relevantes ao futuro
do povo Cinta Larga:
• As mudanças realizadas no Código Florestal, o Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado no Congresso desde o início dos
anos 1990, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental
em Terras Indígenas - PNGATI, as seguidas propostas de reestruturação da FUNAI, as formas de gestão da Saude Indígenas, atualmente através da SESAI;
• É recorrente a fala de que os jovens não se interessam pelas coisas de sua cultura e história, razão pela qual é preciso investir na
consciência de que existe um futuro e que sua descendência estará lá. Marcelo, Tataré, Valdo, Capitão Barroca, Manoel e outros
líderes, detentores de conhecimento, manifestaram preocupação
com a conservação dos conhecimentos tradicionais associados
ao ambiente natural, à vida social, econômica e cultural, como
a preparação da roças, com suas cerimônias e cânticos; a coleta
de embirema e a produção dos cintos tradicionais; a construção
das casas e malocas tradicionais, nas quais as palhas utilizadas são
de babaçu e de açaí e da meia parede para abaixo se utilizada
a embirema, mesma matéria prima do cinto tradicional na qual
havia uma única entrada lateral; os usos de plantas medicinais;
a confecção e uso de arcos e flechas, como instrumentos de trabalho, mas também de valorização do conhecimento tradicional,
entre outros;
• A educação escolar deve realizar o diálogo e a interação do
conhecimento acadêmico com a cultura e os saberes tradicionais,
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• Importante destacar a surpresa, na reunião de abertura do DEAP,
para grande parte dos Cinta Larga presentes, sobre as quatro terras
que o estado brasileiro regularizou em seu favor pois para a maioria dos presentes, suas terras seriam um único território. Assim
seria importante que se produzam cartas que contemplem sua
territorialidade tradicional e, para localizar e nomear as aldeias
antigas seria preciso chamar Manoel Cinta Larga, do Roosevelt,
e outros índios idosos. Em todo caso é pacífica a informação de
que as regiões de origem do povo Cinta Larga ficavam à margem
direita do rio Roosevelt e que, à margem esquerda daquele rio
era áreas de ocupação tradicional dos povos Suruí, Zoró e outros;
• Há um movimento de criação de novas aldeias nas terras Cinta
Larga, como pode ser verificado na diferença entre os números
apresentados no relatório da FUNAI, de 2006, quando seriam
27, e as informações da SESAI, em 2013, que referem a existência atual de 36 aldeias nas quatro terras regularizadas em seu
favor. A concentração da população é boa para o atendimento
institucional, por outro lado configura padrões de sedentarização
e problemas associados a saúde, como a hipertensão, diabetes,
obesidade e outros; para a, produção; com áreas de roça cada
vez mais distantes; de saneamento, com sistemas de esgoto e de
abastecimento de água deficientes; de acúmulo de lixo e de perda de mobilidade, assim como concentração populacional, que
favorece a fragilidade de suas fronteiras, aumentando os riscos
de invasões e furto de madeira, caça, pesca e outros esbulhos nas
suas terras. Por outro lado, a proliferação de pequenas aldeias,
compostas por núcleos familiares, forma tradicional de organização das aldeias Cinta Larga necessitaria de maiores investimentos
para o atendimento em políticas públicas, como os sistemas de
abastecimento de água e para educação escolar;
• É necessário buscar, organizar e constituir acervo de memória
do povo Cinta Larga através de coleta e organização de documentos, imagens, trabalhos acadêmicos e outros, que se encontram
na FUNAI, Museu do Índio, em registros de época, como os de
Jesko Von Putkamer, Clive Bill e outros. Os relatórios da FUNAI
do tempo do contato e outros foram microfilmados e podem ser
solicitados através de ofício, inclusive ao Museu do Índio do Rio
de Janeiro;

• Investir esforços em estratégias conjuntas com o Estado, considerando a dimensão territorial e os serviços ambientais que
prestam, para a segurança e proteção do território Cinta Larga, à
exemplo do Projeto Laje, que nasceu de uma iniciativa do Povo
Cinta Larga, como solução imediata para paralisação do garimpo
de diamantes que há mais de 10 anos afeta a comunidade indígena, como estratégias de retomada do controle sobre seu território
e de valorização de suas práticas culturais, incorporando lideranças e guerreiros em aliança com as forças de segurança do Estado e das demais entidades com atribuição na política indigenista,
como a FUNAI;
• Valorização cultural: Outro projeto que vêm sendo foi implementado trata sobre a xicabaá, que favorece as mulheres indígenas, suas famílias e suas comunidades, promovido através da Coordenação das Organizações do Povo Cinta Larga – Patjamaaj, na
luta pelo espaço das mulheres dentro da sociedade Indígena, que
buscou o apoio da Funai para viabilizar a proposta. A iniciativa da
FUNAI juntamente com a Patjamaaj vai possibilitar as mulheres
Cinta Larga contribuir para a valorização cultural, com a produção
do artesanato indígena, além do que vai dar a essas mulheres a
possibilidade de melhorar a renda familiar com a venda das peças
produzidas;
• Sustentabilidade econômica: Com a organização política e a
representação coletiva na defesa dos interesses do povo Cinta
Larga estabelecida através de suas entidades é necessário buscar
a sustentabilidade econômica, como forma de estabelecer maior
autonomia, evitando a excessiva dependência para ter acesso aos
recursos e bens de consumo de que necessitam, inclusive para a
conservação ambiental e territorial.
• No campo das políticas públicas de saúde, os profissionais de
saúde indígena da SESAI demandam junto ao governo a realização de concursos para suprir seus quadros da servidores, uma vez
que nos últimos 22 anos a situação vem se precarizando através
da terceirização dos serviços e contratos temporários dos profissionais, entre outras pautas;
• A FUNAI possui uma carência em recursos humanos, equipamentos e orçamentários para fazer frente às suas atribuições e à
sobrecarga de demandas que se obrigam a atender, inclusive em
apoio às demais políticas públicas;
• Na educação escolar é recorrente a afirmação sobre a inexistência material didático sobre o povo Cinta Larga com o qual trabalhar em sala de aula, de forma a facilitar e viabilizar de fato um
ensino diferenciado, adaptado à realidade local. O esforço para
melhorar as condições de ensino deverão incluir a contratação de
mais profissionais qualificados, formação aos quadros existentes
e elaboração, a partir de conhecimento produzido sobre a etnia
Cinta Larga, de material didático, entre outros investimentos na
educação escolar indígena;
• A conciliação entre a educação escolar e as práticas tradicionais,
assim como a incorporação dos detentores de saberes Cinta Larga
e do farto material científico produzido sobre esta etnia poderiam
ser utilizados nas escolas, o que seria atribuição de política pública. Outras iniciativas para a conservação das tradições seria as

lideranças discutirem as práticas tradicionais e as formas para que
os jovens possam se apropriar destes saberes.
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LEVANTAMENTO DO

MEIO

FÍSICO
O levantamento do meio físico, dentro do diagnóstico etnoambiental, surge
para avaliar as condições físicas e químicas das roças atuais e futuras roças, mostrar e analisar os recursos existentes dentro da terra indígena
com o objetivo de fortalecer projetos voltados ao planejamento
e proteção do uso dos recursos naturais. Dessa forma, este
capitulo descreve e analisa as características físicas da
terra indígena, sendo elas: a geologia, geomorfologia, hidrografia, pedologia, aptidão agrícola,
climatologia e pressão antrópica, estabelecendo relação entre o conhecimento científico e tradicional.

capítulo 2
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2.1 OBJETIVOS
2.1.1 Objetivo Geral
Levantamento de aspectos físico-ambientais, com ênfase na aptidão agrícola das áreas de roças atuais e futuras, relacionando o
conhecimento científico com o conhecimento tradicional.

2.1.2 Objetivos Específicos
• Determinar o tipo de solo e as características das áreas de roça
para aptidão agrícola.
• Mapear os igarapés que possuem importância de uso para a
comunidade.
• Validar os dados meteorológicos de fontes secundárias a partir
do conhecimento da comunidade sobre as cheias, secas, inverno
e verão.
• Identificar a geologia e geomorfologia da região a partir de dados secundários e modelo digital do terreno.
• Identificar as áreas de pressão antrópica.
• Elaborar mapas temáticos voltados às áreas de estudo do meio
físico.
• A partir de metodologia aplicada, estabelecer relação entre o
conhecimento científico e tradicional.

2.2 MATERIAIS E
MÉTODOS
O trabalho de campo se deu principalmente nas proximidades
das aldeias com as coletas de solo, aptidão agrícola, análise da
hidrografia, geomorfologia, climatologia, geologia e pressão antrópica.
Para elaboração dos mapas relativos ao levantamento pedológico
e à aptidão agrícola foram utilizados dados pedológicos e pontos
de GPS coletados durante a etapa de campo.
O levantamento da pedologia voltado para aptidão agrícola na
terra indígena foi realizado a partir de coletas de solo nas áreas
de roça atuais e futuras da terra indígena. Para a coleta utilizou-se
um balde, uma peneira e a boca de lobo, foram escolhidas pelo
menos três áreas em cada ponto de roça para homogeneizar os
solos que foram coletados em uma profundidade entre 25 e 30
centímetros.
No momento da coleta foi preenchida uma Tabela por meio de
questionamentos feitos aos indígenas que acompanhavam as coletas, relacionadas às características físicas como relevo, drenagem
do local, definições de cores e qualidade da terra. Cada coleta
possui uma tabela relacionada à suas características.
Para a elaboração dos mapas temáticos de hidrografia e bacias
hidrográficas utilizou-se dos dados vetoriais da Agência Nacional
de Águas (ANA), disponíveis em: http://www.ana.gov.br/bibliote58

cavirtual/solicitacaoBaseDados.asp.
O levantamento da hidrografia foi feito a partir
do mapa preliminar de hidrografia levado a campo,
buscando identificar os principais rios e igarapés de uso da
comunidade da Terra Indígena
Roosevelt, seguido da nomenclatura dos rios e igarapés tanto no português como na língua Cinta Larga. Além
do trabalho junto à comunidade, foram
coletados pontos de GPS nos rios acessíveis durante o trabalho de campo.
Para o levantamento da climatologia, utilizou-se de dados de temperatura (dos anos 2008 à
2012) e de precipitação (do ano 2008 à 2012)
fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), da Estação Meteorológica Automática de
Cacoal/RO, com o objetivo de comparar com os dados
adquiridos por meio de questionamentos à comunidade
em relação aos meses mais quentes e frios do ano na região e dos meses de cheias e secas.
O levantamento da geologia foi realizado a partir de bibliografia secundária relacionada à região e de identificação de algumas rochas apontadas pela comunidade. Além disso, existe na
Terra Indígena uma discussão intensa a respeito do garimpo presente na área, dessa forma, o relatório geológico buscou colocar
os dados coletados pela CPRM no que diz respeito ao assunto e o
entendimento da comunidade por meio de registro de entrevistas
encontradas nos meios de comunicação.
O levantamento da geomorfologia foi realizado a partir de bibliografia relacionada à região e de identificação dos pontos mais
altos da terra. Além disso, foi gerado um Modelo TIN (Triangular
Irregular Network – Rede Triangular Irregular), que consiste em
diferenciar o terreno a partir dos dados de altimetria, nesse trabalho utilizou-se os dados do Modelo Digital de Elevação (MDE) das
imagens de satélite Aster GEDEM, que mostra a diferença de altimetria na Terra Indígena Roosevelt. Duas imagens foram utilizadas para o MDE: ASTGTM2 S11W061 e a ASTGTM2 S12W061,
a resolução altimétrica dessas imagens é de 15 metros.
O levantamento da pressão antrópica, foi realizado a partir da
identificação, validação e análise das consequências dos problemas enfrentados pelo Povo Cinta Larga, como áreas sem vegetação, retirada ilegal de madeira, fazendas e garimpo.
Para todas as áreas do levantamento físico, foram gerados dados
como os mapas temáticos como de geologia, hidrografia, geomorfologia, etc. Os mapas possuem como fonte, dados fornecidos
pelo Governo Federal, dados de Organizações não Governamentais e dados coletados em campo por meio de autorização da
Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, a
Associação Patjamaaj.
Outros métodos também foram utilizados como o Calendário Sazonal que constituí a elaboração participativa de um calendário,
no qual se faz a distribuição e a concentração das principais atividades desenvolvidas na comunidade ao longo do ano, como:
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produção, trabalho,
clima, entre outros
(Ruas, 2006). Também
se utilizou do calendário
agrícola, que mostra as estações agrícolas e as atividades produtivas da comunidade, e o calendário de atividades
que, amplia o calendário agrícola trazendo informações, que vão
além da produção, como informações sobre o papel do homem e da
mulher nos trabalhos do cotidiano da
comunidade (Verdejo, 2006).

2.3 RESULTADOS
E DISCUSSÃO
2.3.1.Localização e vias de acesso
		
A terra indígena Roosevelt está localizada nos municípios de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno em Rondônia e Rondolândia no
Mato Grosso. O limite da terra indígena a leste é definido pelo
Rio Roosevelt e a oeste e norte em grande parte pelo limite do
Rio Quatorze de Abril.

Além dessas metodologias participativas
foram feitas conversas com o pesquisador
indígena do meio físico e com os indígenas
que acompanharam os trabalhos do meio físico nas diferentes aldeias, além de conversas com
a comunidade em geral, mas em especial com os
mais velhos para identificar as culturas e as formas de
plantio usada pelos antigos.

Figura 25 - Mapa de localização
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Os Cinta Larga da terra indígena Roosevelt vivem em treze aldeias, sendo elas: Roosevelt, Pupunha, Mawanaty, Amimaaj, Flor
da Serra (aldeia do Agnaldo), 14 de abril, Cinta Larga (aldeia do
Marcelo), Capitão Cardoso, Aldeia da Pedra (aldeia do Manoel),
Pingo d’Água (aldeia do Jacinto), Aldeia do Tonhão, Toim da Dega
e 72 Quati, segue as coordenadas das aldeias na Tabela 16.
As aldeias estão distribuídas ao longo da terra indígena e estão
próximas à cursos d’água como o Rio Roosevelt, Rio Quatorze de
abril e Rio Pacarana, como mostra a Figura 25 na página anterior.
Tabela 16 - Coordenadas das aldeias e origem dos pon-

NOME DA ALDEIA

LATITUDE

LONGITUDE

Roosevelt

11°29’17,036” S

60°28’5,926” W

6GPS

Pupunha

11°31’50,417” S

60°26’46,489” W

GPS

Mawanaty

11°32’0,126” S

60°31’35,191” W

GPS

Amimaaj

11°22’53,203” S

60°42’22,16” W

GPS

Flor da serra (aldeia do Agnaldo)

11°21’29,732” S

60°41’17,459” W

GPS

14 de abril

11°21’29,646” S

60°40’16,211” W

GPS

Cinta Larga (aldeia do Marcelo)

11°12’17,306” S

60°44’17,221” W

GPS

Capitão Cardoso

11°6’2,807” S

60°45’7,508” W

GPS

Aldeia da Pedra (aldeia do Manoel)

11°5’11,022” S

60°45’31,685” W

GPS

Pingo d’Água (aldeia do Jacinto)

10°58’36,995” S

60°48’57,466” W

GPS

Aldeia do Tonhão

10°59’17,779” S

60°48’0,968” W

GPS

72 Quati*

11°30’22,438” S

60°31’12,048” W

Apontamento

Toim da Dega*

11°27’46,766” S

60°34’13,212” W

Apontamento

ORIGEM DO DADO
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Fonte: Dados coletados em campo pela equipe do Meio Físico do Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena
Roosevelt. 2012.
*Não foi possível chegar às aldeias pelas condições de acesso.
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O meio de acesso à Terra Indígena Roosevelt é o rodoviário, saindo de Porto Velho pela BR-364 até a cidade de Cacoal, de Cacoal continuando pela BR-364 até a RO-383 (conhecida por rodovia dos estandes) que dá acesso à Espigão do Oeste, a cidade
mais próxima à terra indígena Roosevelt. A estrada que da acesso
à terra indígena Roosevelt é a estrada do Calcário, onde se tem
acesso pela RO-133 saindo de Espigão do Oeste. Muitos são os
conflitos enfrentados pelo povo Cinta Larga em relação à entrada

de pessoas não autorizadas em seu território, seja para extração
de madeira, garimpo, pesca ou caça irregular. Com o intuito de
fiscalizar a entrada e saída na terra Roosevelt, existem postos da
Força Nacional e placas delimitando o inicio da terra indígena nas
entradas de acesso a terra. A partir do levantamento em campo,
foi possível localizar as entradas da terra que possuem os postos
da Força Nacional, como mostra a Figuras 26 abaixo.

Figura 26 - Mapa de acesso a TI Roosevelt
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Figura 28 - Entrada da terra indígena Roosevelt - Posto da Força Nacional
Base Jaguatirica - Lat.: 11º32´20,684” Long.:60º31´43,051” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 27 - Entrada da Terra Indígena - Posto da Força Nacional Base
Bradesco - 11 º 32´19,985” S Long.: 60º26´33,497” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 29 - Entrada da TI Roosevelt - Aldeia Cinta Larga (aldeia do Marcelo) Lat.: 11º12´14,363 S Long.: 60º44´22,498” W

2.3.2.Hidrografia

Ainda de acordo com a classificação de Ottobacias adotada pela
da Agência Nacional de Águas (Pfafstetter, 1989), as bacias hidrográficas de número par são as quatro bacias principais de maior
extensão e as que recebem número ímpar são interbacias costeiras.
Sendo a maior das bacias hidrográficas, a bacia hidrográfica do
Rio Amazonas se estende até a Cordilheira dos Andes a oeste, até
o Planalto das Guianas a norte e até o Planalto Central Brasileiro
ao sul (MMA, 2001). É constituída pela mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre, ocupando uma área total da ordem de
6.110.000 km². Esta bacia continental se estende sobre vários países da América do Sul: Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador,
Venezuela e Guiana.
A bacia do Rio Amazonas se subdivide em sub-bacias, dentre
essas sub-bacias está a sub-bacia do Rio Madeira, que também
se subdivide em outras sub-bacias entre elas a sub-bacia do Rio
Aripuanã, onde está inserida a Terra Indígena Roosevelt, como
mostra a Figura 30.
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A bacia hidrográfica do rio Aripuanã possui 146.300 km² localizados nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, integrando a bacia do rio Madeira, e compondo a região sudeste da
Bacia Amazônica.

Meline Cabral / ECAM

		
A América do Sul é subdividida em dez regiões hidrográficas, sendo elas:
1. Costa Atlântica Norte,
2. Bacia Amazônica,
3. Costa Atlântica da Ilha do Marajó,
4. Bacia do Tocantins-Araguaia,
5. Costa Atlântica Nordeste,
6. Bacia do São Francisco,
7. Costa Atlântica Leste,
8. Bacia do Prata,
9. Costa Atlântica Sul e Costa do Pacífico,
10. Bacia Interior na Cordilheira dos Andes.

Figura 30 - Mapa de bacias hidrográficas

O limite da terra indígena a leste é definido pelo Rio Roosevelt e
a oeste e norte em grande parte pelo limite do Rio Quatorze de
Abril. Muitos cursos d’água dentro da terra dos Cinta Larga não
possuem nome ou não são representados nos mapas feitos até
hoje. Além dos Rios Quatorze de abril e Roosevelt (Iisereberaa),
outros cursos d’ água possuem importância para a comunidade
da terra indígena Roosevelt e recebem nomes na língua materna,
tupi-mondé. Durante a atividade de campo foram mapeados os
rios de uso do Povo Cinta Larga e a tradução dos nomes desses
rios com o auxílio do pesquisador indígena Júnior Cinta Larga,
como mostra a Tabela 17.

Tabela 17 - Nomes dos rios e igarapés de importância para o povo Cinta
Larga

NOME DOS RIOS DE IMPORTÂNCIA PARA A COMUNIDADE
PORTUGUÊS

TUPI MONDÉ

Rio Roosevelt

Iisereberaa

Braço do Roosevelt

Pamera aupix

Ribeirão Taunay

Tukup tukupxi

Braço do Taunay

Iaexi

Ribeirão

Iikutkuut

Rio Kermit

Mbabuxi

Igarapé Lages

Dikaaxi

Lagoa do César

Maam pibepit xi

Rio 14 de abril

14 de abril

Rio Pacarãna

Ii ajyytxi

Corgão Trairão Vermelho

Mbobu uup weej xi
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Os usos desses recursos hidrográficos para a comunidade são variados, destacando-se o uso da pesca para subsistência da comunidade, tarefas domésticas (lavar roupas, panelas, etc.), banho e
lazer.
Esses rios de maior uso e importância para as comunidade estão
localizados mais próximos as aldeias, como mostra a Figura 37,

A identificação dos principais cursos de água da terra indígena foi
feito a partir do trabalho de mapeamento junto à comunidade,
como mostram as Figuras 31 e 32 e pontos de GPS de alguns cursos hidrográficos como mostram as Figuras 33 a 36.

Figura 36 - Rio Pacarana - entrada da aldeia Cinta Larga (aldeia do Marcelo).
Lat. 11º12´14,443” S Long.:60º44´22,577” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 35 - Rio Roosevelt- na aldeia Roosevelt. Lat.
11º29´11,607” S Long.:60º44´27,751” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 34 - Lago do Cesar -antiga aldeia do Cesar
Lat.:11º31´3,613” S Long.: 60º30´44,162” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 33 - Rio Roosevelt na aldeia Roosevelt .
Lat.: 11º29´11,607” S Long.: 60º27´11,607” W

Meline Cabral / ECAM

Meline Cabral / ECAM

Meline Cabral / ECAM

Figura 32 - Mapamento dos igarapés realizado na aldeia Cap.
Cardoso Roosevelt. Junior e Diego Cinta Larga

Figura 31 - Mapeamento dos igarapés
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facilitando as necessidades da comunidade ao recurso.

Figura 37 - Mapa de hidrografia da terra indígena Roosevelt
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Como pode ser
observada a terra
indígena Roosevelt
possui uma grande
riqueza no que diz respeito aos seus recursos
hídricos, além dos rios e
igarapés também existe na
terra indígena nascentes de
igarapés, as minas de água,
como mostram as Figuras 38 e
39. A mina de água registrada
encontra-se próxima a aldeia Quatorze de Abril e é responsável pelo
abastecimento de parte dos recursos
hidrográficos da área.
Esses igarapés sofrem fortes oscilações
quanto ao nível de água dependendo do
índice pluviométrico do período de seca e de
cheia. De acordo com o Povo Cinta Larga, os
períodos de seca e chuva e temperaturas elevadas
e baixas correspondem a meses específicos como
mostra a Tabela 18.

Meline Cabral / ECAM

Figura 38 - Mina d´agua próximo a aldeia 14 de Abril.
Lat.: 11º21´15,094” S Long.: 60º40´39,334” W

Rosângela Kakin
Cinta Larga

Figura 39 - Mina d´água próximo a aldeia 14 de
Abril. Lat.:11º21´15,094” S Long.:60º40´39,334” W

Tabela 18 - Calendário sazonal

Clima/Tempo
Chuva
Cheia
Seca

Mês
JAN

FEV

MAR

ABR

X

X

X

X

X

X

MAI

JUN

X

X

X

X

Obs.: x¹- fim da seca, início da chuva / x² - fim da chuva, início da seca
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AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

X1

X

X
X

X2

T 0C alta
T 0C baixa

JUL

X

X

X

X

X

2.3.3.Clima
		
O Brasil possui uma extensa variedade de tipologias climáticas,
isso ocorre devido à diversos fatores, como: configuração geográfica, maritimidade ou continentalidade, altitude, extensão territorial, relevo e à dinâmica das massas de ar, esse último é o fator de
maior importância, pois atua diretamente sobre a temperatura e a
pluviosidade. As massas de ar que interferem mais diretamente no
Brasil são: a Equatorial (Continental e Atlântica), Tropical (Atlântica e Continental) e a Polar Atlântica (Gonçalves, 1993).
A Região Norte do País é classificada como clima equatorial úmido
e possui a maior extensão de floresta quente e úmida do mundo,
essas características climáticas ocorrem devido a pouca variância
na topografia da região, o que permite a influência dos sistemas
de circulação na Amazônia, e a alta incidência de energia solar.
O que mais caracteriza o clima na maior parte da região amazônica é a isotermia, alta umidade atmosférica, precipitações abundantes e um alto índice de nebulosidade (MMA, 2001).
São quatro os sistemas de articulação atmosférica que atuam na

região, o primeiro sistema é responsável pelos períodos de estabilidade do tempo, que é o sistema de ventos de Nordeste (N) a
Leste (E) dos anticiclones subtropicais do Atlântico Sul e dos Açores, enquanto que, os outros três sistemas são responsáveis pela
instabilidade e chuvas (Gonçalves, 1993), sendo eles: o sistema de
ventos de Norte da Convergência Intertropical (CIT), sistemas de
ventos de Sul do Anticiclone Polar e sistema de ventos de Oeste
da massa equatorial continental (mEc).
As classificações climáticas surgem para agrupar características semelhantes da atmosfera terrestre a partir das condições médias de
determinada região, de acordo com a classificação de Koppen,
existem cinco climas principais: Equatorial, Árido, Temperado,
Continental e Glacial e os subtipos climáticos definidos pelas características de temperatura e precipitação das regiões.
De acordo com a classificação de Koppen, a terra indígena Roosevelt está inserida no subtipo climático “Aw”, como mostra a Figura
40, caracterizado como clima tropical com estação seca de inverno (Köppen, 1948).

Figura 40 - Mapa da classificação climática de Koppen
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Clima tropical com estação seca, também conhecido por clima
de savana, o tipo climático “Aw” indica regiões em que todos os
meses do ano tem temperatura média mensal superior a 18°C,
mas pelo menos um dos meses do ano tem precipitação média
total inferior a 60 mm (Köppen, 1948).

Diante das características de clima e tempo da região Norte, a estação meteorológica mais próxima à terra indígena, a estação meteorológica automática de Cacoal, traz os dados de temperatura
e de precipitação da região. A partir desses dados foram gerados
gráficos históricos temporais com os índices de chuva e temperatura, como mostra as Figuras de 41 a 47.

Figura 41 - Indices de precipatação mensal (mm) de 2009 a 2013, às 00:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.

Figura 42 - Indice de precipitação máxima (ºC) de 2009 a 2013 às 12:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.
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Figura 43 - Indice de precipitação anual (mm) de 2009 a 2013

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.

Figura 44 - Indice de temperatura máxima (ºC) de 2009 a 2013 às 00:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.
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Figura 45 - Indice de Temperatura mínima (ºC) de 2009 a 2013 às 00:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.
Figura 46 - Indice de temperatura máxima (ºC) de 2009 a 2013 às 12:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.
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Figura 47 - Índices de temperatura mínima (°C) de 2009 a 2013 as 12:00 horas

Fonte: INMET, 2013. Dados da estação meteorológica automática de Cacoal / RO. Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.
* Os dados referentes ao ano de 2013 são apenas dos meses janeiro, fevereiro e março.

Durante a etapa de campo foi realizado junto à comunidade o levantamento dos meses mais quentes e mais frios
com o objetivo de comparar com os dados fornecidos melo INMET. Os dados relatados pela comunidade demonstram concordância entre a observação da comunidade e os dados do INMET.
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2.3.4. Geologia
		
O estudo da geologia da terra indígena Roosevelt, se deu por
meio da compilação dos dados existentes sobre a estrutura geológica e os recursos minerais da terra. Durante a etapa de campo
não foi possível fazer o levantamento dos aspectos minerais por
conta do constante conflito que o Povo Cinta Larga tem enfrentado com garimpos irregulares em seus territórios, e o constante
trabalho dos entes federais na retirada desse garimpo. Inclusive no
período da atividade em campo estava acontecendo uma desocupação do garimpo na terra indígena por agentes da Funai, Polícia
Federal e Ibama.
Pode-se ressaltar quanto à geologia da terra indígena que os aspectos que foram possíveis ser vistos em campo foi a presença
de matacões, como mostra a Figura 48, que são blocos de rocha
que podem ser subterrâneos ou superficialmente expostos. Geralmente têm formato arredondado, moldados pela ação de intemperismos - variação de temperatura, ação de ventos e da água de
chuva e das águas residuais presentes no solo do entorno. Essas
rochas são rochas sedimentares compostas por cascalho muito
grosso e são comuns na região.

		
Para o estudo dos dados já existentes, foram utilizadas publicações do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM), estudos sobre os
estados de Rondônia e Mato Grosso, além de estudos sobre a
bacia hidrográfica do rio Aripuanã, onde está inserida a terra indígena Roosevelt.
A bacia do rio Aripuanã está inserida no Cráton Amazônico, incluída nos seguintes compartimentos: Província Rondônia-Juruena,
Bacia Beneficente, Bacia Dardanelos, Bacia de Rondônia, Bacia
dos Parecis, Bacia do Alto Tapajós e Bacia do Amazonas. Além
dessas rochas, ocorrem na região depósitos mais recentes terciários e quaternários, que recobrem grandes extensões do baixo
curso dos rios Aripuanã e Roosevelt (MME, 2011).
A terra indígena Roosevelt está contemplada pelos compartimentos Província Rondônia Jurena e pela Bacia Beneficente, cada
classificação é comporta por unidades litoestratigráficas e litologias, como mostra a Tabela 19.

Meline Cabral / ECAM

Figura 48 - Presença de matacões na TI Roosevelt - Lat.:11º31´33,09” S Long>: 60º31´34,495W

Tabela 19 - Compartimentação Geológica e Litoestratigráfia da TI Roosevelt

Compartimentos

Unidades litoestratigráficas

Litologias associadas

Província

Grupo Roosevelt

Conjunto metavulcano-sedimentar

Rondônia-Juruena:

Suíte intrusiva Serra da Providência

Intrusões graníticas, gabros, charnockitos, mangeritos e
augen-gnaisse

Bacia Beneficente

Suíte intrusiva Cacoal

Rochas básicas e ultrabásicas

Bacia Beneficente

Conglomerados, arenitos, argilitos, brecha carbonática
e calcário.

Fonte: BRASIL, MME. Ministério de Minas e Energia. Bacia Hidrográfica do Rio Aripuanã, Estudos de Inventário Hidrelétrico. Relatório Final. Empresa de
Pesquisa Energética (EPE). JENSEN, Pedro Diego. Brasília. 2011.
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O quadro geológico do sudoeste da Amazônia, mais especificamente da região abrangida pelo Estado de Rondônia, compreende unidades de rochas de sistemas estruturais envolvidas em um
a longa história, que se inicia no final do período Paleoproterozóico (1,8 a 1,6 bilhões de anos), culminando com a deposição
das chamadas coberturas cenozóicas num período mais recente
(2 milhões de anos até o recente). Durante essa longa evolução,
foram constituídas as unidades geológicas atualmente descritas,
englobando rochas ígneas, sedimentares e metamórficas (Bacci,
2005).
São quatro as unidades litoestratigráficas da terra indígena Roosevelt, como mostra a Tabela 6. A formação litológica do grupo

Roosevelt é responsável pela sustentação das serras alongadas da
região. O contato desta unidade com os granitos São Romão é em
geral tectônico e é cortada pelos granitos da Serra da Providência.
A suíte intrusiva Serra da Providência relaciona-se aos estágios finais da evolução do cinturão móvel de idade Rio Negro/Juruena.
O potencial mineral desta unidade reside na sua exploração atual
na região de Machadinho d’Oeste, Cacoal e Ji-Paraná com finalidade ornamental. A Suíte Intrusiva Cacoal é restrita à borda norte
do Graben Pimenta Bueno, na região de Cacoal (Lacerda, 2004).
A disposição das unidades litoestratigráficas na terra indígena
Roosevelt, pode ser visto na Figura 49.

Figura 49 - Mapa das unidades geológicas da TI Roosevelt
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O estado de Rondônia detém um substrato geológico que demonstra potencialidade para uma vasta gama de recursos minerais de interesse econômico (Scandolara, 1999). O estanho e o
ouro se destacam na produção mineral do estado com expressiva
participação da atividade garimpeira. São produzidos, também:
calcário, brita, topázio, ametista, diamante, rochas ornamentais
e agregados de uso imediato na construção civil. Foram selecionados, no GeoBank (sistema de bancos de dados geológicos
corporativo da CPRM/SGB), 810 registros, considerados os mais
importantes. Destes, 214 correspondem a minas ativas e paralisadas, 138 estão associados a garimpos ativos e paralisados, 24
depósitos, 255 ocorrências e 179 indícios (Adamy, 2010).

As pesquisas sobre as terras indígenas do povo Cinta Larga relacionadas à riqueza mineral têm destaque nas mídias e estudos
acadêmicos. Desde a época do contanto com esse povo, diversos
têm sido os conflitos com invasores, entre eles os garimpeiros.
O principal conflito envolvendo garimpagem na terra indígena
ocorreu em 2000 com a invasão da terra por garimpeiros em
busca de diamantes. Apesar de a intervenção oficial ocorrida
em abril de 2004, 29 garimpeiros foram mortos por índios Cinta Larga no interior da terra indígena do Aripunã. Atualmente
as invasões de garimpeiros continuam sendo pela busca de diamante, possuindo a terra indígena Aripuanã uma das maiores
jazidas de kimberlito do mundo.

Agência Estado.

Marcela Bonfim / Amazônia Real

Figura 50 - Garimpo na Terra Indígena Aripuanã (foto feita em 2015)

Os diamantes são formados em rochas chamadas de kimberlito
(rocha matriz), em grandes profundidades, com temperatura e
pressões muito elevadas. A ocorrência de diamantes na superfície
deve-se ao arrasto dessas rochas através de chaminés vulcânicas.
A rocha é erodida (desgastada) pelos agentes atmosféricos, enquanto que os diamantes, devido às suas características, permanecem inalterados em depósitos aluviais que recebem o nome
de placeres e que não são mais que areias constituídas quase
exclusivamente por diamantes, formando os depósitos secundários (Adamy, 2010).
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Diversos têm sido os problemas enfrentados pelo Povo Cinta Larga pelas invasões de não-índios em seus territórios, no que diz
respeito à atividade garimpeira esses conflitos surgem desde o
contato até os dias atuais. As atividades que trazem problemas
para o Povo Cinta Larga serão trabalhadas no item 4.8 (Pressão
Antrópica) do relatório.

2.3.5. Geomorfologia

A terra indígena Roosevelt é caracterizada por Planaltos Residuais do Sul da Amazônia e Depressões da Amazônia Meridional.
A Depressão da Amazônia Meridional é uma unidade de relevo
de grande extensão, que constitui uma superfície de aplanamento, com altitudes de 280 a 400 m, a sul, e caimento para norte,
apresentando altitudes de 100 a 200, após a confluência dos rios
Aripuanã e Roosevelt. Associado a essa unidade ocorrem relevos
residuais que formam o Planalto Residual do Amazonas. Os Planaltos Residuais do Sul da Amazônia é uma unidade constituída por formas de relevos residuais de diferentes dimensões, com
altitudes variáveis de 400 a 580m, diferenciadas em função da
sua amplitude de 80 a 190m em relação aos terrenos adjacentes
(Jensen, 2011).

		
Geomorfologia é o estudo das formas de relevo, onde o relevo é
notado pelo homem no conjunto de componentes da natureza
pela sua beleza, imponência ou forma. Também, é antiga a convivência do homem com o relevo, no sentido de lhe conferir grande importância em muitas situações do seu dia-a-dia, como para
assentar moradia, estabelecer melhores caminhos de locomoção,
localizar seus cultivos, criar seus rebanhos ou definir os limites dos
seus domínios (Guerra & Baptista, 1995).
A Geomorfologia da Amazônia é caracterizada como uma região
de planícies e alguns planaltos. As planícies formam diques fluviais recobertos por florestas aluviais que margeiam o leito do rio,
encontram-se nessas áreas extensos trechos baixos e planos, onde
se observa maior permanência da água de inundações com vegetação de gramínea. Os Planaltos residuais sul-americanos são
formados a partir de intrusões graníticas e de áreas de coberturas
sedimentares antigas, além de ter sofrido também o processo de
intrusões e dobramentos com metamorfismo. Todo esse processo
descontínuo de relevos residuais e intrusões é interpenetrado por
uma superfície mais baixa e aplainada, representada pela depressão marginal sul-americana (Ross, 1996).

Dentre as subclassificações dos planaltos e depressões estão inseridos na terra indígena, de acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), a Depressão Roosevelt, Planalto
Dissecado do Roosevelt, Planaltos residuais do Madeira e Planaltos residuais de Ji-Paraná.
Durante a etapa de campo, pode-se perceber que a terra indígena Roosevelt em sua região norte possui o relevo plano e a presença de serras e maior elevação na área sul do território, como
mostram as Figuras 51, 52 e 53, tendo, inclusive algumas aldeias
localizadas em vales e topos de serra.
Meline Cabral / ECAM

Figura 51 - Ponto elevado da TI Roosevelt
Lat. 11º31´1,459” S Long.:60º30´41,416” W

Meline Cabral / ECAM

Figura 52 - Ponto elevado.
Lat.:11º21´28,304” S Long.:60º41,493”W

Meline Cabral / ECAM

Figura 53 - Vista da aldeia 14 de abril localizada em área de vale
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Figura 54 - Mapa das unidades geomorfológicas da TI Roosevelt
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Para perceber como o relevo da Terra Indígena Roosevelt se comporta, gerou-se um Modelo TIN (Triangular Irregular Network –
Rede Triangular Irregular), a partir do Modelo Digital de Elevação (MDE), com os dados da Aster GDEM. O MDE, a partir da
imagem Aster GDEM, mostra os diferentes valores altimétricos da
região com resolução altimétrica de 15 metros.

Com o objetivo de verificar as regiões mais elevadas da terra, o
Modelo TIN (Figura 55), mostra os dados do MDE com a sobreposição dos pontos de elevados coletados em campo. A elevação
é dada na variação das cores da imagem onde os tons variam na
escala do verde, sendo quanto mais escura menor a elevação e
quanto mais clara maior a elevação.

Figura 55 - Mapa do modelo digital de elevação (MDE) e pontos de maior elevação coletados por GPS
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2.3.6. Pedologia
		
Pedologia é a ciência que estuda as características e a formação
dos solos, onde solo é um material mineral e/ou orgânico inconsolidado na superfície da terra que serve como meio natural para o
crescimento e desenvolvimento de plantas terrestres (IBGE,2007).
Para o estudo de formação dos solos foi criado, pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), o Sistema Brasileiro
de Classificação de Solos (SIBCS) que em 2006 teve sua segunda
edição. De acordo com o SIBCS, existem 13 principais ordens de
solo no Brasil: Argissolos, Cambissolos, Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, Organossolos, Planossolos, Plintossolos e Vertissolos, que possuem suas
subordens, grandes grupos e subgrupos (IBGE, 2007).
A terra indígena Roosevelt possui dois tipos de solo em seu território: o Argissolo e o Neossolo. Os Argissolos têm como característica marcante um aumento de argila do Horizonte A para o
B, geralmente acompanhado de boa diferenciação de cores. As
cores do horizonte B variam de acinzentadas a avermelhadas e
as do horizonte A, são mais escurecidas e a profundidade do solo
é variável. Os Neossolos são solos pouco desenvolvidos, pouco
evoluídos e sem horizonte B. São solos em formação, seja pela
reduzida atuação dos processos pedogenéticos ou por características inerentes ao material originário (Cunha &Guerra, 2003).
A grande maioria dos solos da Amazônia são considerados pobres
em nutrientes, ácidos e com baixa capacidade de troca de cátions
(Vieira et al, 1987). Mesmo com essas características, o solo da
região consegue, a partir de um sistema fechado, onde a camada
mais superficial do solo é rica em matéria orgânica originária da

decomposição de folhas, galhos, frutos e animais, manter a vegetação exuberante e de grande porte.
Com a finalidade de verificar a fertilidade dos solos da terra indígena Roosevelt, surge a necessidade de analisar os aspectos físico-químicos dos solos. De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) e a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA), existem dois tipos de solos na terra indígena: o Argissolo Vermelho-Amarelo e Neossolo Litólico, como
mostra a Figura 56.
O Argissolo Vermelho-Amarelo apresenta horizonte de acumulação de argila com cores vermelho-amareladas devido à presença
da mistura dos óxidos de ferro, são solos profundos e muito profundos, bem estruturados e bem drenados, apresentam também
baixa a muito baixa fertilidade natural, com reação fortemente
ácida e argilas de atividade baixa. Os Neossolos Litólicos eram
anteriormente chamados de Solos Litólicos, são solos pouco profundos e, muitas vezes, cascalhentos. Estes são solos jovens e possuem minerais primários e altos teores de silte até mesmo nos
horizontes superficiais, o alto teor de silte e a pouca profundidade
fazem com que estes solos tenham permeabilidade muito baixa
(IBGE, 2007).
A comunidade ressaltou tipos de produção que realizam hoje e as
produções feitas pelos antigos, a partir da caminhada transversal
que se caracteriza pela identificação dos tipos dessas culturas ao
longo dos anos. Nessa atividade, a comunidade ressaltou o interesse em resgatar a produção de um tipo específico de bata-doce
produzido pelos antigos e a produção nas “terras pretas”, como
mostra a Tabela 20, e o interesse em resgatar a produção de artesanatos de barro que os antigos faziam.

Tabela 20 - Caminhada transversal

Tipo de Solo

Antigos

Hoje

Terra Preta.

Terra amarela, barrosa, arenosa.
O argumento colocado pela comunidade é que nesse
tipo de terra é mais seguro garantir o plantio.

Cultura

Os antigos plantavam um tipo

mandioca, cará, batata-doce, melancia, melancia do

específico de batata-doce.

índio, abóbora, abacaxi, pupunha, feijão, banana,
arroz, milho, laranja, amendoim e côco.

Fonte: RUAS, Elma Dias et al. Metodologia participativa de extensão rural para o desenvolvimento sustentável – MEXPAR. Belo Horizonte, março 2006.
VERDEJO, Miguel Expósito. Diagnóstico Rural Participativo: guia prático / DRP. Brasília: MDA / secretaria da agricultura familiar, 2006.

A partir das coletas de solo foi possível estabelecer a relação entre as terras de boa produção apontadas pela comunidade e a quantidade
de matéria orgânica das coletas, demonstrando o conhecimento dessa comunidade para melhores níveis de produção.
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Figura 56 - Mapa de solos
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2.3.7. Coleta de solos
		
A alimentação da comunidade provém, em parte, das roças, por
isso o levantamento do meio físico foi analisado principalmente
nessas áreas. Com o objetivo de avaliar as propriedades fisco-química das roças do Povo Cinta Larga, foram realizadas coletas nas
roças atuais, que tem ou tiveram algum problema na produção

das culturas, e nas futuras roças com o objetivo de propor soluções e sugestões para aprimorar o plantio das culturas produzidas
pela comunidade.
Foram 28 pontos de coletas de solo distribuídos pelas áreas de
roça das aldeias da terra indígena Roosevelt, como mostra a figura 57.

Figura 57 - Mapa com os pontos de coletas nas áreas de roças atuais e futuras
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2.3.7.1. Resultados analíticos das coletas de solo
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2.3.8. Características das roças da terra indígena Roosevelt
		
A partir das coletas e das conversas com a comunidade, foram
identificados o plantio de mandioca, cará, batata-doce, melancia,
melancia do índio, abóbora, abacaxi, pupunha, feijão, banana,
arroz, milho, laranja, amendoim e coco. Além das culturas existentes na terra indígena, o Povo Cinta Larga acrescentou algumas
novas culturas que pretendem implantar nas futuras roças, como
cana, cupuaçu, manga, inhame e mamão.
Na aldeia Roosevelt, que possui a maior população de toda a
terra indígena, foi feita durante a etapa de campo uma oficina
junto à comunidade para entender como será a criação da futura
roça para a comunidade, dessa forma os mais jovens que estavam
presentes criaram as representações em forma de desenho dos
tipos de cultura que a comunidade pretendia implantar, como
mostram a Figura 58, e listaram os nomes na língua, como mostra
a Tabela 21.

Figura 58 - Desenhando as representações dos tipos de cultura
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Tabela 21 - Nomes dos tipos de cultura em Tupi Mondé e português

Português
Abacaxi
Cana
Cupuaçu
Pupunha
Abóbora
Manga
Feijão
Amendoim
Melancia
Melancia do índio
Mamão
Cará
Milho
Inhame
Batata-doce
Banana

Língua Tupi Mondé
Nzulumaabyyt
Iwiyaa
Akupnanaá
Jubayaa
Kabuua
Sajãnngã
Kura kap
Maakaap
Malãjia
Malãjiia
Ibukaa
Mujãã
Meek
Ngylyjã
Wetingaa
Makubaa

de roças com a finalidade de suprir a alimentação nas confraternizações.

A comunidade aproveitou o momento da oficina e relatou alguns
problemas relacionados à produção, como: culturas que não
vingaram ou que vingaram mas apresentaram problemas como
doenças e pragas que atingiram a produção, a falta de algumas sementes para o plantio, como é o caso do feijão que antes a comunidade recebia as sementes pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Rondônia (EMATER/RO), mas essa distribuição
já não está mais sendo realizada, entre outros problemas.

O preparo e a queima da roça é feito pelos homens no período
da seca (de agosto) e o plantio, também realizado pelos homens
ocorre nos meses de setembro e outubro, no início do período
que antecede as primeiras chuvas, como mostra a Tabela 22. A
derrubada da mata, a queima, plantio e a capina são atividades
realizadas pelos homens, enquanto que a colheita é a atividade
realizada pelas mulheres, como mostra a Tabela 23.

Todas essas culturas fazem parte da base alimentar do povo Cinta
Larga, tendo maior destaque para a mandioca que além de base
alimentar estabelece fortes laços com a cultura tradicional, sendo
usadas em festas culturais de confraternização entre outros povos
indígenas e não indígenas e nas festas tradicionais com a produção de “xixa” (bebida feita a partir da mandioca) e a preparação

O colhimento é feito após 3 a 5 meses do plantio, ou seja, a partir
do mês de janeiro. A duração da colheita depende do tamanho
da roça.

Tabela 22 - Calendário agrícola

Atividade
Todas as culturas produzidas na Terra Indígena

Mês
Jan

C

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

C

C

C

C

C

C

R/Q

P

P

Nov

Dez

Obs: R: Preparação da terra; Q: Queima; P: Plantio; C: Colheita
Fonte:
RUAS, Elma Dias et al. Metodologia participativa de extensão rural para o desenvolvimento sustentável – MEXPAR. Belo Horizonte, março 2006.
VERDEJO, Miguel Expósito. Diagnóstico Rural Participativo: guia prático / DRP. Brasília: MDA / secretaria da agricultura familiar, 2006.

Tabela 23 - Calendário de atividades

Atividade
Preparação da terra
Plantio
Colheita
Caça
Preparação da festa

Todo esse processo descrito é importante para a permanência desses conhecimentos e manter esta forte ligação entre o Povo Cinta
Larga e seu território, para representar o conhecimento do povo
sobre o território foi realizado uma atividade na aldeia Capitão
Cardoso, onde a comunidade elaborou um mapa representando
a terra, identificando e espacializando as principais atividades relacionadas ao meio físico, com mostra as Figuras 59 e 60.

Quem
Homens
Homens
Mulheres
Homens
Toda comunidade

Fonte:
RUAS, Elma Dias et al. Metodologia participativa de extensão rural para
o desenvolvimento sustentável – MEXPAR. Belo Horizonte, março 2006.
VERDEJO, Miguel Expósito. Diagnóstico Rural Participativo: guia prático /
DRP. Brasília: MDA / secretaria da agricultura familiar, 2006.

Marcos Garcia / Kanindé

Meline Cabral / ECAM

Figura 60 - Mapa de representação da TI Roosevelt
elaborado pela comunidade

Figura 59 - Elaboração do mapa. Jovens Cinta Larga na
aldeia Capitão Cardoso.
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2.3.9. Aptidão agrícola
		
A avaliação da aptidão agrícola consiste na interpretação das qualidades do ecossistema, por meio da estimativa das limitações das
terras para uso agrícola e das possibilidades de correção ou redução dessas limitações, de acordo com diferentes níveis de manejo
(Souza, 1993).
		
Como evolução do atual sistema de avaliação da aptidão agrícola,
em relação aos anteriores, está a adoção de diferentes tipo de
manejo, sendo eles classificados em:
- Nível de manejo A (Primitivo) – baseado em práticas agrícolas
que refletem um baixo nível técnico;
- Nível de manejo B (Pouco desenvolvido) – caracterizado pela
adoção de práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico
intermediário; e
- Nível de manejo C (Desenvolvido) – baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico (IBGE, 2007).
Diante dessa classificação dos níveis de manejo, a Terra Indígena
Roosevelt se enquadra no nível A, onde a interferência de técnicas agrícolas desenvolvidas são pouco utilizadas. O uso intensivo
dessas técnicas não se adéqua no contexto de uso do território do
Povo Cinta Larga, onde a produção é voltada para subsistência
da comunidade e a produção excedente (quando existe) para o
comércio nas cidades próximas.
Além dos níveis de aptidão agrícola existem também os Grupos e
as Classes. Os Grupos identificam o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Já as Classes expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de
utilização, são definidas quatro classes de aptidão: Boa, Regular,
Restrita e Inapta (IBGE, 2007).
De acordo com as coletas feitas nas atuais e futuras roças da Terra
Indígena Roosevelt, pode-se perceber que a classe de aptidão na
região é Regular, como mostra o Anexo 7.2 (Resultados analíticos das coletas de solos), onde os componentes necessários para
as culturas possuem níveis baixos, mas a produção resiste devido
à quantidade de matéria orgânica e à disponibilidade de água
no território. Para aumentar o nível produtivo das roças da terra
Roosevelt, tem-se como sugestão a adubação orgânica através da
compostagem.

2.3.10. Sugestões gerais para melhoramento
da produção
Na produção orgânica, o enfoque das adubações está direcionado não só aos aspectos químicos do solo, mas também aos componentes físico-químicos, biológicos, e aos efeitos de longo prazo
do manejo da matéria orgânica, dessa forma um aspecto central
do manejo da fertilidade é a utilização de dejetos animais, rotação de culturas (incluindo gramíneas e leguminosas) e sistema de
preparo de solo (Souza, 2006).
A compostagem é uma técnica simples que visa a transformação
de sobras de materiais vegetais, pela adição de estercos de qualquer origem, em compostos ricos em nutrientes utilizados para
adubação das culturas. É resultado da ação de inúmeros organismos, variando desde aqueles que podem ser vistos a olho nu (aranhas, formigas, minhocas, besouros, centopéias) até microrganismos (fungos, bactérias, leveduras, algas e actinomicetos), que são
os mais efetivos e importantes para o processo. A matéria orgânica
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é uma fonte importante de nutrientes para as plantas (nitrogênio,
fósforo, enxofre e micronutrientes) liberados pelos microorganismos introduzidos no solo pela compostagem durante os processos
de decomposição (Souza, 2006).
Após a análise das coletas de solo das roças é possível indicar uma
compostagem adequada para as roças da Terra Indígena Roosevelt, que possuem níveis relativamente homogêneos nas análises
químicas e físicas das coletas de solo. Em geral, as análises mostraram baixos índices de componentes que indicam a fertilidade
do solo, mas os solos das áreas de roça podem ser enriquecidos
com componentes orgânicos que existem na própria Terra Indígena Roosevelt, através da compostagem indicada pelo documento
“Instruções práticas para produção de composto orgânico em pequenas propriedades” (Comunicado Técnico/05, 2008).
Além da compostagem, a rotação de culturas é outra técnica agrícola sugerida. A seguir informações sobre as duas técnicas.

A. Compostagem
Materiais
Capim/folhagem
Restos de animais mortos
Cinzas
Esterco de aves/boi/porco
Restos de vegetais: mandioca brava/cará/batata doce/feijão/talos
de banana
Água.

Ferramentas:
Pá
Garfo
Rastelo

Escolha do local e marcação da área
O local deve ser protegido de ventos, insolação direta, com boa
drenagem, levemente inclinado e a pilha não deve ficar encostada
em paredes, como mostram as fotos na próxima página. Quando
possível, utilizar galpões ou locais cobertos com piso de cimento
para melhorar a eficiência da compostagem e, principalmente,
reduzir perdas de nutrientes.
Para facilitar a montagem do composto deve-se marcar a área da
pilha com auxílio de fios de arame ou barbante. É fundamental
que o processo de compostagem seja realizado próximo a uma
fonte de água, pois tanto durante a montagem das pilhas, conforme a Tabela 24 , quanto nas reviragens, faz-se necessário molhar o
composto. Recomenda-se utilizar pilhas com 10 metros de comprimento por 1,0 metro de largura e 1,5 metros de altura. Estas
dimensões facilitam tanto a reviragem das pilhas como o próprio
processo de compostagem.

Fotos: Francisco Resende / Embrapa

Na sequência: montagem da meda,melhoramento da primeira meda, colocação da terceira meda e meda de composto pronta para fermentação.
Fonte: Comunicado Técnico/05 - Instruções práticas para produção de composto orgânico em pequenas propriedades. ISSN 1414-9850. Junho, 2008
Brasília, DF.

Tabela 24 Montagem da Meda ou pilha

Espessura

Material para composto
1ª Camada

2ª Camada

3ª Camada

capim/folhagem

30 cm

restos de animais e cinzas

05 cm

Esterco

15 cm

restos de vegetais

15 cm

capim/folhagem

30 cm

restos de animais e cinzas

05cm

Esterco

15cm

restos de vegetais

15cm

capim/folhagem

30cm

restos de animais e cinzas

05cm

Esterco

15cm

restos de vegetais

15cm

capim/folhagem

30cm

Fonte: Comunicado Técnico/05 - Instruções práticas para produção de composto orgânico em pequenas propriedades. ISSN 1414-9850. Junho, 2008
Brasília, DF.

Após a colocação de cada camada, deve-se molhar por alguns
minutos até que a água comece a escorrer pelas bordas da pilha,
garantindo-se que se tenha entre 60% e 80% de umidade.

Reviragem
São realizadas quatro reviragens da pilha para acelerar o processo
de compostagem. Primeira reviragem deve ser realizada 15 dias
após a preparação do composto orgânico, sendo o intervalo entre uma reviragem e outra de 15 dias. Após a última reviragem,
há um período de descanso de 30 dias antes da utilização do
composto orgânico. Se necessário, deve-se adicionar água após
cada camada revirada, levando-se em conta o mesmo critério de
umidade observado na montagem da meda.
A reviragem consiste em homogeneizar a pilha de composto, invertendo a ordem dos materiais e colocando todo o material das bordas
para o centro e do centro para as bordas da pilha. Da mesma forma,
todo o material de cima da pilha é colocada para baixo e vice-versa.
Esta operação permite que os materiais que estão na superfície da
meda sejam incorporados e entrem no processo de decomposição,
tornando a compostagem mais rápida e eficiente.

O ato de revirar proporciona maior aeração na pilha, introduzindo oxigênio, reduzindo os níveis de gás carbônico e estimulando a ação dos microorganismos decompositores. Em condições
anaeróbicas (sem oxigênio) a decomposição é mais lenta. Associado ao excesso de umidade pode levar ao apodrecimento e aparecimento de cheiro ruim.

Dicas importantes para aumentar a eficiência da compostagem:
Temperatura: os microrganismos que fazem a decomposição da
matéria orgânica produzem calor (em torno de 50ºC e 65ºC). A
temperatura pode ser avaliada com as próprias mãos:
*Temperatura boa: quente, mas consegue-se ficar com a mão no
meio da pilha.
*Temperatura alta: muito quente, não consegue manter a mão no
meio da pilha.
*Temperatura baixa: devemos revolver o composto para ativar a
decomposição.
Umidade: adequada na faixa de 55% a 65%. Para verificar a umidade do composto deve-se apertar a massa entre os dedos:
*Umidade baixa: a massa esfarela-se com facilidade.
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Ao final do processo, o composto adquire uma coloração escura
e cheiro característico de terra e a temperatura reduz para cerca
de 30ºC, aproximadamente 80 a 90 dias após a montagem da
pilha. Com estas características, o composto estará pronto para
ser usado.

Segundo o conhecimento de agricultura tradicional do Povo Cinta
Larga após o período de 02 (dois) anos contínuos de plantio de
cultura em suas roças, a mesma passa por um “descanso” onde
a área inicia um processo de resiliência ambiental. Para acelerar esse processo de recuperação do solo da roça recomenda-se
que nesse período seja plantado uma de suas culturas como, por
exemplo, o feijão, pois essa leguminosa fixa nitrogênio no solo e
incentiva a agricultura de subsistência nesse período sem plantio
da principal fonte de proteína da comunidade que é a mandioca.

Rendimento

2.3.11. Pressão antrópica

*Umidade adequada: consegue-se moldar as massa com as mãos.
*Umidade alta: escorre água por entre os dedos quando a massa
é apertada.

Uma pilha com as dimensões de 1,0 x 1,5 x 10,0 m resultará em
cerca de 1.900 kg de composto pronto, suficiente para adubar de
650 a 2.000 m² de canteiros, ou seja, recomenda-se usar entre 1
e 3 kg/m² de composto.
É importante destacar que essas sugestões de melhoramento do
solo a partir de produtos orgânicos e disponíveis na Terra Indígena
Roosevelt, possibilitam uma maior produtividade das roças em
longo prazo.

Uso
Com a compostagem pronta para ser usada, existem 02 (duas)
maneiras de enriquecer o solo com esse composto orgânico, onde
podemos adicionar a compostagem diretamente em covas individuais junto com a cultura a ser plantada em porções de aproximadamente 250g. Outro processo seria aragem de toda a área de
roça homogeneizando o composto orgânico com o solo da roça
em sua totalidade, visto que esse processo de aragem demanda
maior tempo, maquinário adequado e esforço humano em maior
número, recomenda-se o primeiro processo no qual o composto
seja acrescido em covas individuais.

B. Rotação de Culturas
A rotação de culturas é uma técnica agrícola que consiste em alternar, anualmente, espécies vegetais, numa mesma área agrícola.
As espécies escolhidas devem ter, ao mesmo tempo, propósitos
comercial ou de subsistência e de recuperação do solo, em sua
escolha devem ser observados também espécies que possam
gerar grande quantidade de biomassa e preferencialmente que
fixem nitrogênio no solo como as gramíneas e leguminosas, promovendo a reciclagem de nutrientes.
Além de proporcionar a produção diversificada de alimentos
e outros produtos agrícolas, se adotada e conduzida de modo
adequado e por um período suficientemente longo, essa prática
melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo;
auxilia no controle de plantas daninhas, doenças e pragas; repõe
matéria orgânica e protege o solo da ação dos agentes climáticos
e ajuda a viabilização do Sistema de Semeadura Direta e dos seus
efeitos benéficos sobre a produção agropecuária e sobre o ambiente como um todo.
A rotação de cultura em geral é feita em uma área de plantio
que contempla todas as culturas em rotação, ou seja, essa área é
dividida em parcelas onde cada parcela existe uma cultura diferente que será plantada e cultivada por 02 (dois) anos seguidos e
que logo após esse período o próximo plantio entrará em sistema
de rotação entre glebas e culturas existentes repetindo o mesmo
período.
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A Região Amazônica sofre ainda as conseqüências da sua colonização não planejada. Diversos foram os planos de incentivo
ao desenvolvimento econômico da região, onde a infraestrutura
entrou como uma das principais metas a serem atingidas pelos
planos. A construção de estradas na região surgiu para facilitar o
escoamento da produção e a locomoção dos migrantes que vinham para a região, mas também trouxeram problemas como a
retirada intensa de vegetação.
Como um
as das grandes causadoras do desmatamento estão as rodovias
por serem elas as responsáveis pelo escoamento da produção e
ao mesmo tempo o caminho para a extração de novos recursos,
já que a economia da Amazônia se atrelou durante muito tempo
somente aos bens naturais. Ou seja, a rodovia fez com que chegassem novos produtores para ocuparem áreas novas e ao mesmo
tempo é ela quem leva os produtos gerados por esses novos donos
das terras para o mercado consumidor.
A violência da ocupação acelerada resultou em duas concentrações em termos de áreas: a) o conhecido ciclo de desmatamento
/ exploração da madeira / pecuária associada a intensos conflitos
sociais e ambientais, calculando-se o alcance do desmatamento
até cerca de 50 km a cada lado das rodovias (Alves, 1999); b)
[...] as concentrações apresentadas pelos projetos de colonização
(Becker, 2000).
Seguindo a lógica das rodovias, a BR-364, RO-383 e RO-133, que
dão acesso à terra indígena Roosevelt também foram construídas
nesse contexto de avanço do desenvolvimento econômico, desencadeando conflitos ambientais e sociais na região.
Estas trazem conseqüências positivas e negativas para o povo Cinta Larga. Positiva quando se tem uma maior facilidade de transportar a produção excedente para o comércio das cidades próximas e também para o próprio transporte da comunidade. Como
conseqüências negativas podem-se citar o fácil acesso de pessoas
não autorizadas à terra indígena e a facilidade de implementação
de atividades ilegais dentro do território do Povo Cinta Larga.
Atualmente, as invasões de não índios em terras Cinta Larga e o
conseqüente conflito, ainda são uma triste realidade, que vem
gerando diversos impactos socioambientais. A retirada de madeira
nobre e minérios da região sempre foi uma constante, realizada
por madeireiros e garimpeiros sob a vista dos órgãos responsáveis
em fiscalizar e defender os direitos e as terras indígenas. A partir
de 1999, os sucessivos conflitos passaram a ocorrer por causa da
exploração ilegal de diamantes nessas terras, deixando um rastro
de violência insustentável para ambos os lados.
Na terra indígena Roosevelt pode-se destacar três principais fatores de pressão: a presença de fazenda nas áreas fronteiriças da
terra, a retirada ilegal de madeira e extração ilegal de diamante.

Nas áreas fronteiriças ao sul e sudoeste da terra indígena Roosevelt encontra-se as fazendas. A partir do trabalho de campo pode-se perceber que o Povo Cinta Larga possui uma boa relação
com os proprietários e trabalhadores dessas fazendas, tendo como
aspecto negativo as influências das atividades produtivas destas no
território indígena. A criação de gado e a produção de grãos em
larga escala são algumas dessas atividades que acabam por trazer
conseqüências também para a biodiversidade da terra indígena.
A preocupação do Povo Cinta Larga é o crescimento desenfreado
dessas atividades, ocasionando o avanço para a terra indígena não
respeitando os limites da terra Roosevelt.
Até a década de 80, a conversão da floresta em áreas de pastagem
na Amazônia brasileira requeria massivos incentivos governamentais e uma custosa infra-estrutura, como a construção e manutenção das estradas. Todavia, já no final da década de 1980, os
próprios pecuaristas eram capazes de construir as próprias estradas para a extração de madeira e expansão das áreas de fazendas
(Diniz et. al, 2009).
Essa abertura de estradas particulares são encontradas ainda pela
Amazônia brasileira. De forma ilegal existem, por exemplo, os
carreadores (que visam facilitar a entrada de caminhões, carros e
caminhonetes) dentro das Unidades de Conservação e de Terras
Indígenas objetivando a extração ilegal de madeiras de lei.
De acordo com Ministério Público Federal de Rondônia, Boa Vista do Pacaranã (o pequeno distrito distante 5 km da terra indígena
Roosevelt) tem como principal atividade produtiva a serragem e a
estocagem de toras de madeira. Das 11 madeireiras existentes no
distrito, apenas uma possui licença de operação.
O procurador da República Daniel Fontenele visitou a região e expôs que a não ser nas terras indígenas, não há na região espécies
de madeira nobre nem muito menos planos de manejo capazes
de justificar as grandes volumetrias que diariamente são beneficiadas em Boa Vista do Pacaranã. Segundo Fontenele, a localidade
atualmente é o principal foco da ação criminosa em Rondônia
(MPF, 2011).
Durante o levantamento do meio físico na terra indígena Roosevelt foi comum encontrar caminhões transitando por todo território e transportando madeira da terra. As razões, valores, e os
envolvidos não foram possíveis identificar e nem questionar à comunidade já que o objetivo do levantamento do meio físico não
era de compreender essas questões além de ter-se percebido a
resistência em se tratar do assunto.
As atividades de extração de madeira e o crescimento da pecuária
em fazendas da região são fatores que preocupam o povo Cinta
Larga. Além disso, a maior pressão enfrentada pela comunidade
na atualidade é o garimpo dentro da terra indígena Roosevelt para
extração de diamantes.
Quando se remete ao Povo Cinta Larga da terra indígena Roosevelt, as pesquisas se relacionam à grande riqueza de diamantes
da região, aos problemas enfrentados pela comunidade por conta
dessa extração e aos diversos conflitos entre os indígenas e garimpeiros ao longo dos anos. Com o objetivo de compreender
como ocorre a atividade de garimpo na terra indígena o proposto
relatório traz dados sobre a atividade a partir de publicações e
reportagens já realizadas sobre o tema, já que não foi possível
aprofundar nessas relações durante a etapa de campo do levantamento do meio físico, pois o levantamento não tinha por objetivo

analisar essas questões profundamente e por ser uma atividade de
grande repressão pelos órgãos governamentais responsáveis pela
fiscalização dessas atividades ilegais em terra indígena. Inclusive
durante o levantamento do meio físico, estava ocorrendo na terra
indígena a desativação do garimpo na terra do Povo Cinta Larga.
A extração mineral em Terra Indígena é ilegal e depende da regulamentação do Congresso Nacional. Mas a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e o serviço de inteligência da PF estimam que
US$ 20 milhões em diamantes da Roosevelt saiam ilegalmente
do País. Essa terra é considerada uma das dez maiores minas de
diamante do mundo e está incluída na rota dos grandes traficantes
internacionais de pedras. O garimpo ilegal do rio Roosevelt atrai
ladrões de pedras, prostitutas e traficantes para a região. Já provocou a morte de pelo menos cem garimpeiros, índios e contrabandistas nos últimos dois anos, e é responsável por sérios danos ambientais, tais como o assoreamento do Rio Roosevelt (ISA, 2004).
De acordo com a mesma publicação do ISA, em 1976 se deu a
descoberta de ouro em um dos córregos do rio Branco. Pouco depois os garimpeiros se transferiram para o igarapé Jurema, afluente do Ouro Preto. A exploração de ouro teve altos e baixos, porém
atraiu a atenção dos Cinta Larga. Alguns que moravam a pouco
mais de 30 Km passaram a freqüentar o local. Entre 1979 e 1980
uma firma norte-americana (Amcon Mining) havia comprado os
direitos sobre área “descoberta” em 1976, garimpo Ouro Preto,
iniciando suas atividades de pesquisa.
No ano de 1999 foi descoberta a jazida de diamantes na TI Roosevelt e início da sucessão de conflitos e mortes. No ano de 2001
houve a retirada de cerca de mil garimpeiros da TI Roosevelt pela
Polícia Federal. No dia 20 de abril de 2002 foram presos quatro
caciques cinta larga: Nacoça Pio, João Cinta-Larga, Alzac Tataré e
Amaral, acusados de homicídio, favorecimento de garimpo ilegal,
degradação ambiental e porte ilegal de armas. Todos habitam a TI
Roosevelt. Os quatro caciques presos são exatamente os mesmos
que lideraram a mudança de posição dos índios Cinta-Larga em
relação ao garimpo, passando a ser contra a atividade. No ano de
2003 efetiva-se a desintrusão do garimpo.
Em 2004 a Polícia Federal prendeu 15 pessoas por envolvimento
na compra ilegal de diamantes das terras cinta larga. Entre elas estavam o delegado da Polícia Civil em Espigão D’Oeste, um agente
da PF, um servidor do Incra, alguns “empresários” e Marcos Glikes, considerado o maior comprador de pedras da TI Roosevelt.
Os agentes apreenderam R$ 100 mil em dinheiro, carros e documentos. No mesmo ano, houve uma greve da polícia federal e os
garimpeiros voltaram para a terra indígena, dia 7 de Abril é a data
provável do assassinato dos 29 garimpeiros dentro da TI Roosevelt. Os corpos foram encontrados em forte estado de putrefação
e houve grande dificuldade de realizar o reconhecimento (ISA,
2004).
Em 10 de Abril, o professor Marcelo Cinta Larga e 4 menores
Cinta Larga foram retirados de um taxi, por garimpeiros e levados
para o meio da praça de Espigão D’Oeste. Mesmo sem ter qualquer ligação com o garimpo, Marcelo foi espancado, violentado e
amarrado a uma árvore, em resposta ao assassinato dos garimpeiros na semana anterior. Marcelo ficou em poder dos garimpeiros
por mais de 10 horas até conseguir ser libertado pela PM e levado
para Ji-Paraná, sob escolta. Em 29 de Abril, os Cinta Larga denunciam à Funai uma nova invasão de garimpeiros na TI Roosevelt
(ISA, 2004).
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Desde então, os órgãos de fiscalização têm realizado operações
para fechar o garimpo, que sempre retorna a funcionar. Numerosos garimpeiros e maquinários trabalham clandestinamente no
local a pesar de continuar a força tarefa da polícia federal, Ibama e
Funai na fiscalização das atividades ilegais na terra indígena, além
da presença de agentes da força nacional nas entradas fronteiriças
da terra indígena.
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Todas essas atividades têm causado a intensificação da retirada
da vegetação da região além de consequências socioambientais
graves a partir da implementação dessas atividades. Essas causas

e motivos da degradação ambiental, desmatamento e problemas
socioambientais deixam de lado a presença e a importâncias das
comunidades tradicionais que vivem na terra indígena. O Povo
Cinta Larga é quem mais sofre com a inserção e o crescimento da
pecuária, da urbanização, da produção de grãos, das atividades
de madeireiros e, principalmente, das atividades de garimpo, devido a situação de vulnerabilidade em que são colocados frente
ao seu modo de vida, já que a garantia de seus direitos e da sobrevivência de gerações futuras dependem dos recursos naturais
de seu território.

2.3.12. Considerações Finais
		
A terra do Povo Cinta Larga é caracterizada por diferentes tipologias ambientais, que refletem uma grande riqueza em termos de
biodiversidade.
O conhecimento tradicional é de extrema importância para a
identidade de um povo, tal conhecimento é repassado por gerações durante milhares de anos e está intimamente ligado a sua terra. A terra não significa apenas uma dimensão física, mas antes de
tudo é um espaço comum, ancestral, de todos que têm o registro
da história, da experiência pessoal e coletiva do seu povo, enfim,
uma instância do trabalho concreto e das vivencias do passado e
do presente (Anjos, 2006).
Nas atividades do Diagnóstico Etnoambiental da Terra Indígena
Roosevelt, foram identificados alguns aspectos desse conhecimento relativos ao meio físico, através de conversas com a comunidade, revisão bibliográfica e metodologias participativas.
Durante o levantamento do meio físico o componente de aptidão
agrícola teve destaque pela comunidade por ser uma atividade
totalmente relacionada com a prática em seu cotidiano, sendo a
atividade agrícola de suma importância para a base alimentar e
cultura do Povo Cinta Larga.
O conhecimento do Povo Cinta Larga de seu território demonstra
a importância dos recursos naturais da terra para a sobrevivência
e manutenção dos costumes tradicionais desse povo, dessa forma estratégias devem ser formuladas e executadas para garantir a
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disponibilidade e qualidade desses recursos dentro do território.
Como recomendações para assegurar o uso dos recursos pela
comunidade podem ser citadas:
•Estabelecer políticas concretas que visem à fiscalização e o
monitoramento da retirada de vegetação ilegal, garimpo ilegal e
demais invasões na terra indígena Roosevelt;
•Aumentar o número de Agentes Ambientais, inclusive indígenas, que buscam fiscalizar e monitorar as atividades econômicas ilegais em Terras Indígenas;
•Incentivar a comunidade a envolver-se nos programas de
contenção ao desmatamento;
•Promover capacitações à comunidade a respeito da importância dos recursos naturais;
•Estimular a economia dentro do território indígena com o
objetivo de oferecer o crescimento econômico de forma legal e
não prejudicial ao meio ambiente e às práticas culturais do Povo
Cinta Larga;
•A comunidade deve conhecer os projetos implementados
por Órgãos Governamentais e Não Governamentais em seu território;
•Fazer com que os projetos que chegam território indígena
tenham a participação intensa da comunidade;
•A comunidade deve elaborar projetos próprios a partir das
suas necessidades e dos seus interesses.
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LEVANTAMENTO

FLORÍSTICO

E ETNOBOTÂNICO
A Terra Indígena Roosevelt está inserida no interflúvio Madeira – Aripuanã e está compreendida
na porção sudeste do Estado de Rondônia. Segundo RADAM BRASIL (1978), compreende as
fitofisionomias Floresta Ombrófila Densa Submontana com Dossel Emergente (centro-sul),
Floresta Ombrófila Aberta com cipós (noroeste), Floresta Ombrófila Aberta Submontana
com palmeiras (parte norte – fronteira de RO e MT até a foz do rio Pacarana no rio
Roosevelt).
Os levantamentos buscaram fazer um diagnóstico da biodiversidade florística e dos
usos tradicionais dos recursos florestais para a sociedade Cinta-Larga, os quais ocupam, além da Terra Indígena Roosevelt, a Terra Indígena Aripuanã, Terra Indígena
Serra Morena e, o Parque Indígena do Aripuanã, todas as áreas contíguas entre
os Estados de Rondônia e Mato Grosso.
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capítulo 3

O trabalho contou com o levantamento de dados secundários e produção
de mapas de hidrografia e relevo, os quais subsidiaram o trabalho de campo, realizado entre os dias 16 de julho e 01 de agosto de 2013. Na Terra
Indígena Roosevelt foram visitadas as aldeias Roosevelt, 14 de abril,
Cinta Larga e Tonhão, havendo a permanência de 6 dias em acampamento de pesquisa localizado no rio Roosevelt, a alguns quilômetros
da aldeia Roosevelt.
Em campo, o trabalho contou com a participação determinante
de assistentes indígenas de pesquisa, quais sejam: Sr. Augusto
e Tiago (acampamento Roosevelt), Roberto e Wallace (aldeia
14 de abril), (aldeia Cinta Larga). Na aldeia do Tonhão o
levantamento das parcelas foi realizado sem a participação de representantes da comunidade. Foram também
colhidas informações com Tataré, Pio, Capitão Barróca
e Rondonzinho Cinta-Larga. Referente ao artesanato,
além dos já citados, contou também com informações prestadas por Antonia e Joelma Cinta-Larga
da aldeia Roosevelt.
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3.1 ETONOBOTÂNICA

3.1.2 Resultados e Discussões
Os Cinta-Larga fazem a classificação da vegetação segundo as tipologias ou formações florestais existentes em seu vasto território,
de 2,6 milhões de hectares. É importante mencionar que o presente estudo teve como enfoque a TI Roosevelt, a qual apresenta florestas ombrófilas em sua totalidade. No entanto, tornou-se
difícil não colher informações acerca de sua grande área, entre
as bacias dos rios Aripuanã e Roosevelt, incluindo os principais
tributários, o rio Flor do Prado e o Capitão Cardoso, incluindo seu
principal afluente, o rio Tenente Marques.

3.1.1 Metodologia
A coleta de dados foi realizada com a valiosa contribuição dos
assistentes indígenas que acompanharam a instalação das parcelas e, através de conversas com representantes das comunidades durante o campo. Também foram coletadas informações no
acampamento montado próximo a aldeia Roosevelt, a aproximadamente 4 kilometros descendo o rio Roosevelt. As informações
foram coletadas com a ajuda do assistente indígena de logística,
Diego Cinta Larga, o qual participou intensamente de toda a
pesquisa de campo, prestando valiosas informações e, fazendo
o intermédio com os representantes indígenas entrevistados e assistentes de pesquisa.

Com isso já transparente durante a pesquisa de campo, relataram
as tipologias florestais que fazem parte de sua cultura, e que abarcam todo seu vasto território, as quais estão elencadas na tabela
25.
Desta feita, não teria êxito o presente estudo sem a percepção das
partes da planta onde a palavra Mondé “Ip” sempre mencionada
durante as conversas e, de onde partiu-se, para o entendimento
do que é a árvore para a conhecimento tradicional Cinta-Larga.

Figura 61 - Equipe de trabalho
na aldeia Cinta Larga (esquerda
para direita: Roberto, Marcos,
Renato, Idalino e Wallace.

Tabela 25 - Classificação da vegetação (Capitão Barróca - aldeia Roosevelt)

Tipologia

Lingua Tupi Mondé

Mata de campo

Kara

Cerrado sujo

karai`p

Mato Alto fechado

Ngara

Lugar com muita pedra

Ixapémou ixákat

Mato com muito cipó

Ngara napúa

Tabela 26 - Parte da planta
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Parte da planta

Lingua Tupi Mondé

Arvore

Ip

Galho

Ip`napua

Flor

Ip`xirap

Folha

Massep

Fruta

Ip`a

Semente

Ip`kap

Casca

Ip`salabé ou sabéé

Raiz

Ip`tapuá

Possuem uma denominação para um local onde se acha muito de uma determinada espécie e, utilizam estes locais para o extrativismo
Cinta-Larga (Tabela 27).
Tabela 27 - Locais com abundância de espécies

Local com abundância de espécie

Lingua Tupi Mondé

Castanhal

mãm`gat

Patoazal

wi`kat

Seringal

Bat`kat

Tabocal

Nhapé`kat

Denominam a floresta de n`gala e chamam a árvore grande de
ibatô e a árvore ainda jovem ou arvoreta de ipkabir. Tem o costume de beber água do cipó fogo (napuaup) e do cipó branco
(napua kip), muito ocorrentes na Terra Indígena Roosevelt, sendo
mais incisivo em sua porção noroeste, onde predomina a Floresta
Ombrófila Aberta com cipós. (RADAMBRASIL, 1978)
A taboca de fazer flecha é chamada de nhap`teré e é encontrada
em áreas de cerrado, principalmente ao sul do Parque Indígena

Aripuanã. Assim como as formações florestais fazem a distinção
terminológica de plantas pretas (pép) e plantas brancas (kip).
Observou-se no estudo o consumo de algumas espécies vegetais
tanto para beber como para esfregar no corpo no intuito de determinada caça não fugir quando encontrada durante as caçadas.
Como exemplo pode-se mencionar o xoiapéiporar para o quati
(Tabela 28).

Tabela 28 - Medicina natural (Augusto - aldeia Roosevelt e Roberto - aldeia 14 de abril)

Lingua Tupi Mondé

Uso

Mãnguãnuat (makupap)

remédio coração

wétut

remédio dor de cabeça

Xoiapéiporar

remédio micose / tomam chá e esfregam no corpo para quati não fugir

akabik`AP

dor de cabeça, tontura

Utilizam uma espécie leitosa chamada janaguba para fazer emplastro.
Na construção de suas habitações tradicionais são usadas diversas espécies florestais, onde diversas espécies conhecidas popularmente como enviras, são denominadas por eles de pixãm e
zap`abiap. No entanto, utilizam diversas outras espécies para o
trançado de suas malocas, onde a cobertura é feita de palha de

babaçu ou açaí e as amarrações são realizadas com o cipó titica
(família Araceae). Peculiarmente, tem uma tradição bem característica, a de utilizar casca de jequitibá ou envireira (família Lecythidaceae) para a forragem de suas malocas entre o chão e a
altura de um metro e meio. Quando provisoriamente, utilizam
folhas de bananeira brava, as quais são também utilizadas para
cobertura de pequenas habitações de passagem ou temporárias.
(Figuras 63 e 64).

Figura 62 - Roberto Cinta Larga
explicando o uso da medicina
tradicional
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Tabela 29 - Habitação (Augusto e Diego Cinta Larga - aldeia Roosevelt)

Nome popular

Uso

Envira conduru

pixãm – madeira da malóca*

Envira vassourinha

zap`abiap – madeira malóca*

Envira ata

madeira de maloca

Limãozinho do mato

madeira de maloca

Macucu branco

madeira de maloca

Breu maxixe

madeira de maloca

Catuaba

madeira de maloca

Mulateiro

madeira de maloca

Breu jitó

madeira de maloca

Pama amarela

madeira de maloca

Açai e babaçu

cobertura da maloca

Envireira e cipó titica

Amarração das hastes

Envireira

Forramento inferior da maloca

Jequitibá

Forramento inferior da maloca

*chamam varias espécies de envira com os mesmos nomes

Renato Ulhôa Cintra / Kanindé
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Figura 63 - Moradia tradicional
Maloca tradicional feita para
acampamento de pesquisa com
cobertura de palha de açaí e folhas
de bananeira brava na parte lateral.

Figura 64 - Tapiri provisório
acampamento temporário com
pequenos barracos cobertos com
folhas de bananeira brava
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Na culinária Cinta Larga estes utilizam diversas espécies de plantas, tanto na alimentação como na forma de preparar os alimentos,
conforme tabela 30 e figura 65.
Tabela 30 - Culinária

Nome popular

Usos
Alimento (MANDAKÁ), leite da castanha é saúde, gordura dela não faz mal,
a gente emagrece, nossa mãe sempre deu leite dela pra gente tomar, é um
alimento muito forte. Nós gostamos de fazer ele assado e socado no pilão de

Castanheira

ipê para fazer pamonha comprida, gordura cai, a banha. Guarda a gordura.
Mistura com mandioca, cará e milho. (Capitão Barróca). Pamonha de milho
chamam IDIKÁ.
Fazem sopa com cara e milho chamado COROXOP

Abiu

Comem a fruta

Abiu peludo

Comem a fruta

Cacau do mato

Comem a fruta

Tucumã

Confeccionam peneira e consomem o suco puro

Açai

Consomem o suco puro. De suas folhas confeccionam um cesto pequeno
chamado MASSAPÊ para carregar frutas e peixes

Envira fofa

usada para fazer arco de peneira

Breu vermelho

Comem e usam como fruteira para caça

Ingá amarela

Comem e usam como fruteira para caçar macaco

Pama preta

Utilizam como fruteira para caça

Paxiúba barriguda

ralar milho e mandioca para fazer pamonha e xixá

Piquiá

Consomem tanto assado quanto cozido

Xixá branco

Consomem e usam como fruteira para pesca

Goiabinha da mata

Utilizam como fruteira para caça

Louro abacate

Fazem chá e esfregam casca como simpatia para encontrar caça

Renato Ulhôa Cintra / Kanindé

Figura 65 - Preparando o peixe,
sr. Augusto e seu filho mostrando
como aquecer a folha da bananeira
brava para enrolar os peixes a serem
assados no moquém.

Na pintura corporal utilizam basicamente genipapo e urucum, que passam no corpo formando grafismos (Tabela 31).
Tabela 31 - Pintura Corporal

Nome vulgar

Uso

Genipapo

Pintura corporal em festas, rituais e guerra

Urucum

Pintura corporal em festas e rituais quando não havia genipapo.
Também usam junto com o genipapo (Genipa americana)
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As armas para caçar e pescar produzidas pelos Cinta Larga utilizam várias espécies de plantas conforme Tabela 32 e Figura 66.
Tabela 32 - Instrumentos caça e pesca

Nome vulgar

Uso

Pupunha

Fazem arco e ponta de flechas/as flechas para peixes tem uma trava
esculpida na pupunha por vezes trançada com fio de algodão

Coração de Negro

Fazem ponta de flechas e colares

Tucumã

Fazem arco e flechas

Embaúba branca

Confeccionam corda arco

Os adornos corporais são confecionados com sementes de várias espécies de árvores e são utilizados durante as festas e rituais (Figura

Renato Ulhôa Cintra / Kanindé

67).

Figura 66 - Taboca para confeccionar flechas.
Diego Cinta Larga coordenador de logistica
indìgena segurando a taboca da flecha
chamada nhap`teré

Figura 67 - Adornos corporais - Valdo Cinta
Larga ornamentado com trajes festivos
colares, arco e flecha.

As artes são variadas, assim como a matéria prima utilizada que vem direto da floresta, conforme tabela 33 e Figuras 68 e 69.
Tabela 33 - Arte Cinta Larga e seus usos

Lingua Tupi Mondé

Uso

Caracteristicas da planta

XIRIPU

Na cintura

Planta rasteira encontrada próximo a galhada seca na

MÃKÃLÃNHÃ

COLAR

Côco de tucumã

MÃKÃLÃNHÃ

Colar fino

Côco de inajá

MÃKÃLÃE

Colar fino

Côco de xicaba – muito encontrado no rio Flor do Prado

MÃKÃLÃE

Colar comprido para homens e mulheres

Côco de coquinho mumbaca e tucumã com penas de arara

floresta

(Parque Indígena do Aripuanã)
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Kokar

Penas de gavião real, palha de babaçu e algodão bravo

NÉKOSAPIA`P

Colar usado trançado no peito

Côco de inajá e coquinho mumbaca

SENGAP

Colar usado tanto por homens e mulheres

Côco de tucumã e inajá

Renato Ulhôa Cintra / Kanindé
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Figura 68 - Cesto indígena de palha de açaí
utilizado para carregar frutas e peixes

Figura 69 - Antonia Cinta Larga mostrando instrumento de
furar sementes feito de tucumã e um cocar tradicional

Na etnosilvicultura Cinta-Larga há o hábito de chamarem espé-

diferencia é a terminação de preto e branco, como em mata-ma-

cies parecidas com o mesmo nome, como angelim amargoso e

ta branco (mãnitxir) e mata-matá preto (mãnitxir pép). Embora

angelim pedra (mãnlãngi) ou, figueira amarela e figueira branca

os indígenas não conheçam os nomes científicos, classificam em

(miabá), itauba e itauba amarela (n`zolon). Em alguns casos o que

tupi-mondé as espécies (tabela 34).

As artes são variadas, assim como a matéria prima utilizada que vem direto da floresta, conforme Tabela 33.
Tabela 33 - Nomes de espécie em tupi-mondé

Nome Popular

Nome científico

Nome Tupi-Mondé

Abiu peludo

Pouteria sp.

Wentur

Acariquara branca

Ipkor

Açai

Euterpe precatória

Mip

Angelim amargoso

Vatairea sp.

Mãnlãngi

Angelim pedra

Dinizia excelsa

Mãnlãngi

Azedinho

NI

Zokop

Bacaba

Oenocarpus bacaba M.

Oikap

Bacabinha

Oenocarpus mapora Karsten

Oitemkap

Bananeira brava

Phenakospermum sp.

maku`p

Bandarra

Schizolobium amazonicum

Paxivéi

Bordão de velho

Calliandra sp.

Ngorãe

Branquilho/Goiabinha da mata

NI

Ipitingaip

Breu branco

Protium hebetatum D. Daly

Aberekirap

Breu de leite/morcegueira

Protium sp.

Kupéssim

Breu maxixe

Trichilia sp.

Aberekirap

Breu pitomba

Toulicia sp.

aberepebap/tokolébika`p

Breu vermelho

Tetragastris altissima (Aubl.)

Abêrêa

Buriti

Mauritia flexuosa

Wébaiá

Burra leiteira

Sapium marmieri Hub.

nhamp`tik

Cacau de macaco

Theobroma silvestris Mart.

Akúba

Cambará preto

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

Mébéutnam

Carapanauba branca

Aspidosperma oblongum A. DC.

Pepãm

Caucho amarelo

Castilla ulei Warburg.

Idikip

Caxeta amarela

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don.

Juibeap

Cedro rosa

Cedrela odorata

Adussunap

Copaiba angelim

Copaifera piresii Ducke

Mangãp

Cumaru ferro

Dipterix odorata

Tabô

Embiratanha rosa

Pseudobombax longiflorum

Dere

Envireira fofa/fita

Guatteria sp.

Zapabiap
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Tabela 34 - Nomes de espécie em tupi monde
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Nome Popular

Nome científico

Nome Tupi-Mondé

Espinheiro preto

Acacia sp.

Apésson

Farinha seca

Celtis sp.

Mipukirim

Fava branca

Piptadenia sp.

Mbereap

Favela amargosa

Hymenolobium sp.

Ngérékip

Figueira amarela

Ficus sp.

Miabá

Figueira branca

Ficus sp.

miabá kip

Flor de São João

Cassia sp.

Pereré

Freijó cinza

Cordia goeldiana Hub.

zãnha`p

Garapeira

Apuleia leiocarpa

paku`p

Genipapo

Genipa americana L.

Vessua

Inga amarela

Inga sp.

Xinapé

Inga vermelho

Inga thibaudina DC.

Xineap

Ipê amarelo

Handroanthus serratifolia Nichols.

Ngurap

Ipê branco

Handroanthus roseo-alba

Ipkit

Ipê roxo

Handroanthus impetiginosa

Kalalai

Ipê sapucaia

NI

Waiãnde

Itauba

Mezilaurus itauba Taub.

n`zolon

Itauba amarela

Mezilaurus sp.

n`zolon

Jambo branco

NI

Zapabiap

Jaracatiá

Jacaratia spinosa Aubl.

Ibuká

Jequitiba da serra

Cariniana sp.

Inãlakai

Jitó branco

Guarea sp.

Iuperép

Jitó rosa

NI

Joperép

Lacre roxo

Vismia sapurensis Reich.

Xoiapéiporar

Laranjinha

Casearia gossypiospermum

Abaipap

Louro abacate

Ocotea miriantha

morari`p

Maçaranduba

Manilkara surinamensis (Miq.)

abia kere

Maçarandubinha

Manilkara cavalcantei Pires & Rodrigues

Sakaiap

Macucu branco

Licania sp.

ivatãm kir

Macucu roxo

Ouratea sp.

Ivatãm

Mamica de porca

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

Nhundirap

Maparajuba branca

Micropholis guyanensis Mart.

akabik`AP

Maracatiara

Astronium lecointei Ducke

Puiukim

Marajá

Bactris monticola Barb. Rod.

Salap

Marupá

Simarouba amara Aubl.

ipkira`p

Mata mata branco

Eschweilera grandifolia (Aubl.)

mãnitxir kir

Mata mata preto

Eschweilera odorata (Poepp.) Miers.

mãnitxir pép

Mororó branco

Bauhinia sp.

dak dak kir

Mororó vermelho

Bauhinia sp.

dak dak

Morototó

Didymopanax morototoni Planch

iapxicaba´p

Mulateiro

Capirona decorticans

Mitxacap

Mulungu

Erythrina glauca

Mbalém

Muru muru

Astrocaryum murumuru Mart.

Duruiá

Mutamba rosa

Guazuma sp.

Mékussabé

Pama amarela

Pseudolmedia murure Standl.

Bot`kapar

Pama preta

Pseudolmedia faevis

Abip

Pau garrote

Brosimum sp.

Itimurl

Paxiuba barriguda

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

Palãe

Pinho cuiabano

Parkia multijuga

Nékueinarap

Pintadinho

Poeppigia procera Prest.

Pereré

Piquiá

Caryocar villosum (Aubl.) Pers

mixãm fruta mixãma

Piquiarana

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers

Kupésseiã

Tabela 35 - Nomes de espécie em tupi monde

Nome Popular

Nome científico

Nome Tupi-Mondé

Quina quina

ngarai`p

Ripeiro

Eschweilera sp.

Zenzelá

Roxinho

Peltogyne sp.

ipkira`p

Samauma

Ceiba pentandra

Abulup

Sucupira amarela

Vataireopsis speciosa

Komkéré

Sucupira preta

Diplotropsis purpúrea

komkéré pép

Tamboril

Micropholis SP

Mortãm

Tatajuba

Maclura tinctoria

Zãmzãm

Taturuba

Pouteria macrophyla

xikimbékabi`p

Tauari vermelho

Couratari macrosperma

Uabép

Taxi branco

Sclerolobium paniculatum Vogel

ataptaba`p

Taxi vermelho

Slerolobium sp.

Métik

Tucumã

Astrocaryum aculeatum G. F. W.

warai`kat/malui

Ucuúba vermelha

Otoba parvifolia

itikosona`p

Urucurana

Bixa arborea Huber

Nuirt

Xixá amarelo

Cheiloclinium sp.

Ndananap

Xixá branco

Sterculia pruriens (Aubl.) K.

Arijãn

A utilização de sementes na confecção de artesanatos é bastante comum entre os Cinta Larga (Figura 70).
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Figura 70 - Sementes de inajá
para confecção de artesanato
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3.2 FLORÍSTICA
3.2.1 Metodologia
Foram realizadas 16 parcelas de 40 x 200 metros identificando os
indivíduos arbóreos acima de 20cm de DAP (Diâmetro a Altura
do Peito). Buscou-se cobrir as fitofisionomias ocorrentes na área,
matas ciliares e matas de terra firme, identificadas em imagens de
satélite e por observação de campo. Paralelamente, foram identificadas espécies encontradas durante caminhadas e deslocamentos na área.
O trabalho contou com a contribuição do identificador Idalino
Alves Nunes (Louro), morador da Reserva Extrativista Estadual Rio
Cautário, no Vale do Guaporé, e com a ajuda de Marcos nos deslocamentos de campo, filmagens e fotografias do trabalho.
Através de visualizações, coleta de informações com os assistentes
indígenas de pesquisa e, inventário de campo, buscou-se realizar
o mapa etnoextrativista de recursos florestais da Terra Indígena
Roosevelt, sem contudo ser exaustivo sobre o tema.
Não foi objeto do trabalho o estudo fitossociológico, atentando-se
exclusivamente a identificar a diversidade florística e, sua contribuição, para futuros empreendimentos ligados ao etnodesenvolvimento do grupo em questão.

3.2.2 Resultados e Discussões

Figura 71 - Espécie
não identificada
(talvez Caesalpina sp)

Figura 72 - Fruta da
espécie não identificada

Considerando a área de parcelas amostrada de 12,8 há e as observações realizadas durante o período de campo, foram identificadas 45 famílias botânicas e 224 espécies arbóreas identificadas.
Destas, cinco (05) não conseguiu-se chegar à espécie e família e,
oito (08) chegou-se somente ao nível de família.
Dentre as famílias mais ocorrentes estão a grande família das
Leguminosae com 42 espécies, sendo 18 espécies da subfamília Papilionoideae (Fabaceae), 14 espécies da subfamília Caesalpinioideae e 10 espécies da subfamília Mimosoideae, Moraceae
com 16 espécies, Arecaceae com 15 espécies, Sapotaceae com
13 espécies, Malvaceae com 09 espécies, Lauraceae, Annonaceae, Chrysobalanaceae e Lecythidaceae com 08 espécies cada e,
Euphorbiaceae com 07 espécies.
Dentre as famílias com apenas uma espécies estão Araliaceae,
Elaeocarpaceae, Caricaceae, Celastraceae, Myrtaceae, Nyctaginaceae, Ochnaceae, Rhamnaceae e Sapindaceae. Os gêneros mais
ocorrentes foram Pouteria (07), Qualea (05), Terminalia (05) e Licania (04).
Em estudo realizado no rio Comemoração (MIRANDA, 2000),
município de Pimenta Bueno (RO), próximo a Espigão do Oeste
(RO), e em região de ecótono entre savana e floresta ombrófila, as
famílias de maior ocorrência são equivalentes, tendo sido identificadas 383 espécies em 84 famílias botânicas entre arbóreas e não
arbóreas. As famílias mais encontradas foram Melastomataceae,
Leguminosae–Caesalpinioideae, Rubiaceae, Leguminosae-Papilionoideae, Leguminosae–Mimosoideae, Anonnaceae, Lauraceae, Moraceae e Sapotaceae.
Nos dois estudos, as famílias Leguminosae, Anonnaceae, Laura-
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ceae, Sapotaceae e Moraceae tiveram grande presença, sendo
interessante mencionar que estudos botânicos na Amazônia são
famílias de grande ocorrência natural.
Absy et al. (1986/1987) verificaram que as famílias Fabaceae,
Moraceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, Burseraceae, Arecaceae e
Euphorbiaceae foram as mais abundantes em uma área de influência da BR-364, na região de Ariquemes (RO). Da mesma forma
na TI Roosevelt, as palmeiras mostraram ter grande abundância,
estando mais concentradas em áreas de igapó.
Em um estudo realizado em um trecho de Floresta Ombrófila
Aberta num campus da UNIR (REIS, 2007), foram amostrados
979 indivíduos pertencentes a 173 espécies, agrupados em 44
famílias.
As espécies mais ocorrentes no presente estudo foram: breu vermelho, pama amarela, pama preta, macucu roxo e vermelho, jitó
branco, pirarara, pente de macaco, patoá e, taxi branco e vermelho. As pamas são espécies de grande apreciação no hábito alimentar indígena e animal, importantes para a segurança alimentar
e para a caça.
Foram encontradas cinco espécies arbóreas não identificadas, havendo a probabilidade de uma ser Goupia sp (espécie de cupiúba) e outra ser uma Ceaesalpinia sp. (faveira amarela) cujo fru-

to lembra o fruto de Caesalpinia peltophoroides (sibipiruna), da
Mata Atlântica, com os foliólulos maiores e presença de espinho
(figuras abaixo). Outra espécie não identificada possui a casca
muito similar à garapeira, mas a madeira apresenta características
distintas (Figura 71 e 72).
Há presença de patoazais (Oenocarpus bataua) entremeados com
açaí (Euterpe precatória) em áreas de baixio ou igapó. Nessas áreas existe alto potencial de manejo destes recursos, sendo o patoá
o mais encontrado.
Foram identificados castanhais (Bertholletia excelsa) em alguns
pontos da área, inclusive com a indicação de um grande castanhal no Parque Indígena Aripuanã, próximo ao rio Roosevelt pouco abaixo do acampamento base. A castanha é muito consumida
pelos Cinta-Larga e é extraída para comercialização pelo grupo
indígena, sendo a coleta escoada pelo rio Roosevelt da cachoeira
do meandro até a aldeia Roosevelt.
Outra alternativa econômica florestal é a borracha (Hevea brasiliensis), a qual é cortada por poucos indígenas da aldeia Roosevelt
(Tabela 63). A espécie ocorre em toda a área e póde tornar-se
uma fonte de renda importante, se inserindo na política geral de
preços mínimos (PGPMBio), da Companhia Nacional de Agricultura e Abastecimento (CONAB).

Tabela 36 - Alternativas econômicas florestais extrativistas potenciais identificas no estudo na TI Roosevelt

Nome vulgar

Potencial

Borracha

Alto

Castanha

Alto

Patoá

Alto

Açaí

Médio

Sementes Florestais Nativas

Alto

No estudo, foi identificado grande potencial para manejo madeireiro dos recursos florestais, com a identificação de espécies de
alto valor comercial como o mogno, cerejeira, cupiúba, freijó, sucupira preta, sucupira pele de sapo, azedinho, garapeira, jatobá,
ipê amarelo e ipê roxo.
Paralelamente, cabe menção a oportunidade de instalação de um
Plano de Coleta de Sementes, o qual viria a ser uma alternativa da
renda importante, principalmente num momento em que o novo
código florestal é instalado no País e, projetos conservacionistas
incentivam a recuperação de áreas degradadas.
O manejo florestal madeireiro comunitário na TI Roosevelt deve
ser pensado como uma forma de garantir que a comunidade indígena possa participar de todo o processo de planejamento, inventário, talhonamento, marcação de árvores para corte e porta
matrizes, seleção de áreas prioritárias para conservação, como
também na divisão de lucros nas comunidades, levando benefícios socioeconômicos e ambientais numa perspectiva de gestão
dos recursos naturais em seu próprio território.
Para tanto, deve-se considerar a demora da regulamentação da
atividade para as Terras Indígenas no Brasil, prevista para debate
no Estatuto dos Povos Indígenas, em tramitação no Congresso Na-

cional a mais de quinze anos.
Durante o trabalho de campo, foi vista grande atividade madeireira em todas as aldeias visitadas, mostrando a necessidade de
pensar uma estratégia urgente para a questão. Segundo relato dos
assistentes de pesquisa, muita madeira nobre como o mogno, cerejeira e cedro foi retirada da área entre as décadas de 80 e 90
e, a alguns anos, retornou e vem se expandindo com extrema voracidade. Essa expansão vem se dando paralelamente nas Terras
Indígenas próximas.
Segundo o constatado durante o trabalho de campo, praticamente toda a TI Roosevelt está sendo alvo de exploração madeireira
predatória, mostrando o descaso com que essa área vem sendo
tratada pelo Estado brasileiro.
As espécies raras e ameaçadas de extinção são Swietenia macrophyla (mogno), Torresea cearenses var. acreana (cerejeira), Mezilaurus itauba (itauba), Handroanthus impetiginosus (ipê roxo),
Bertholletia excelsa (castanheira), Diplotropsis purpurea (sucupira
preta) e Cedrela odorata (cedro). Estas espécies devem ter maior
proteção, devendo ter maior atenção para o equilíbrio ecológico
do Bioma Amazônia.
103

3.2.3 Conclusão
O presente estudo buscou captar um pouco do conhecimento
tradicional Cinta-Larga ligado à flora da Terra Indígena Roosevelt,
alem de realizar um inventário de sua riqueza florística, mais atrelado às plantas arbóreas.
A pesquisa não conseguiu ser exaustiva nos temas abordados mas,
servirá de referência para estudos futuros com vistas ao etno desenvolvimento ligado ao manejo dos recursos florestais e à etno
botânica.
A Terra Indígena Roosevelt apresenta alta diversidade florística em
três fitofisionomias (RADAMBRASIL, 1978), onde as formações
serranas e a presença de cipós e palmeiras são bem características.
Como parte integrante do estudo, buscou-se identificar espécies
florestais com potencial econômico, tendo sido constatado a presença de patoazais, castanhais e açaizais, alem da presença de
seringueira em toda a área.

Renato Ulhôa Cintra / Kanindé

No entanto, a segurança alimentar deve ser priorizada, aliado à
inclusão nos programas sociais de inclusão produtiva como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Politica Geral de Preços
Mínimos ligados à biodiversidade (PGPMBio) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Uma ação mais contundente neste sentido, tiraria a sociedade indígena em questão, da
dependência atual de alimentos industrializados.
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Detendo uma grande diversidade florestal com pelo menos 227
espécies de hábito arbóreo, alem de Lianas, Marantáceas, Aráceas e Heliconiaceas, póde-se pensar na implantação de um plano
de coleta de sementes florestais nativas, principalmente num momento em que o novo código florestal se estabelece, ocasionando
aumento na demanda de sementes florestais nativas para a recuperação de propriedades rurais e áreas de conservação.
A exploração madeireira hoje em curso na TI Roosevelt e PI Aripuanã é uma triste realidade, o que mostra a situação de abandono desses povos pelo poder público. Fato este agravado pelo
garimpo de diamante no Parque Indígena do Aripuanã, muito
próximo à aldeia Roosevelt. A retirada de madeira, sem dúvida,
virá a prejudicar um futuro manejo florestal comunitário.
As espécies raras e ameaçadas de extinção são Swietenia macrophyla (mogno), Torresea cearenses var. acreana (cerejeira), Mezilaurus itauba (itauba), Handroanthus impetiginosus (ipê roxo),
Bertholletia excelsa (castanheira), Diplotropsis purpurea (sucupira
preta) e Cedrela odorata (cedro). Estas espécies devem ter maior
proteção, devendo ter maior atenção para o equilíbrio ecológico
do Bioma Amazônia.
Desta forma, torna-se urgente pensar no etno desenvolvimento
Cinta-Larga aliando o manejo dos recursos florestais com a produção agroecológica, mostrando alternativas econômicas sustentáveis que contribuem para a gestão ambiental e socioeconômica
da Terra Indígena Roosevelt.

Rio Roosevelt / Sereberoá
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Tabela 37 - Tabela de Especies - Espécies levantadas durante a pesquisa
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Nome Popular

Nome científico

Família

Abiorana branca

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Abiorana preta

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Abiorana rosa

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Abiorana roxa

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Abiorana vermelha

Chrysophyllum prieurii

SAPOTACEAE

Abiu

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Abiu peludo

Pouteria sp.

SAPOTACEAE

Açai

Euterpe precatória

ARECACEAE

Amarelão/Gema de ovo

NI

NI

Angelim amargoso

Vatairea sp.

LEGUMINOSAE - Papilionoideae

Angelim pedra

Pithecolobium racemosum Ducke

LEGUMINOSAE - Mimosoideae

Angelim saia

Parkia pendula Benth. ex Walp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Angelim vermelho

Pithhecellobium sp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Aquariquara branca

Minquartia sp.

OLACACEAE

Aquariquara preta

Minquartia sp.

OLACACEAE

Arapari

Macrolobium acaciaefolium Benth.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Azedinho

NI

NI

Babaçu

Attalea speciosa

ARECACEAE

Bacaba

Oenocarpus bacaba M.

ARECACEAE

Bacabinha

Oenocarpus mapora Karsten

ARECACEAE

Bananeira brava

Renealmia exaltata L. f.

ZINGIBERACEAE

Bandarra

Schizolobium parahyba ver. Amazonicum

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Bordão de velho

Calliandra sp.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Branquilho/Goiabinha da mata

NI

MYRTACEAE

Breu branco

Protium hebetatum D. Daly

BURSERACEAE

Breu de leite/morcegueira

Protium sp.

BURSERACEAE

Breu jitó

Protium sp.

BURSERACEAE

Breu manga

Protium tenuifolium

BURSERACEAE

Breu maxixe

Trichilia sp.

MELIACEAE

Breu mescla

Tetragastris sp.

BURSERACEAE

Breu pitomba

Toulicia sp.

SAPINDACEAE

Breu vermelho

Tetragastris altissima (Aubl.)

BURSERACEAE

Buriti

Mauritia flexuosa

ARECACEAE

Buritirana

Mauritiella aculeata (Kunth)

ARECACEAE

Burra leiteira

Sapium marmieri Hub.

EUPHORBIACEAE

Cabelo de cutia

Banara nítida

FLACOURTIACEAE

Cacau de macaco

Theobroma silvestris Mart.

STERCULIACEAE

Cajuí

Anacardium giganteum Hancock

ANACARDIACEAE

Cajui amarelo

Cathedra acuminata

OLACACEAE

Cambará preto

Piptocarpha macropoda (DC.) Baker

ASTERACEAE

Cambará rosa

Qualea paraensis Ducke

VOCHYSIACEAE

Canela Branca

Ocotea spixiana

LAURACEAE

Carapanauba branca

Aspidosperma oblongum A. DC.

APOCYNACEAE

Caripé roxo

Licania arbórea

CHRYSOBALANACEAE

Caripé vermelho

Licania apetala Fritsch

CHRYSOBALANACEAE

Casca preciosa

Aniba canelina Mez.

LAURACEAE

Castanha de porco

Glycidendron amazonicum

EUPHORBIACEAE

Castanheira

Bertholletia excelsa

LECYTHIDACEAE

Catuaba amarela

Qualea tesmannii Milldbr

VOCHYSIACEAE

Catuaba roxa

Qualea grandiflora Ducke

VOCHYSIACEAE

Catuaba vermelha

Qualea sp.

VOCHYSIACEAE

Caucho amarelo

Castilla ulei Warburg.

MORACEAE

Nome Popular

Nome científico

Família

Caucho branco

Castilla sp.

MORACEAE

Caxeta amarela

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don.

BIGNONIACEAE

Caxinguba

Ficus adhatodifolia

MORACEAE

Cedro rosa

Cedrela odorata

MELIACEAE

Cerejeira

Torresia acreana

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Cinzeiro

Ampelocera ruizii Kuhlm.

ULMACEAE

Copaiba angelim

Copaifera piresii Ducke

LEGUMINOSAE – Caesolpinioideae

Copaiba mari mari

Copaifera multijuga Hayne

LEGUMINOSAE – Caesolpinioideae

Coração de negro

Swartzia panacoco (AUBL.) Cowan

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Crioli

NI

NI

Cumaru ferro

Dipteryx odorata (Aubl.) Willd

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Cupiuba

Goupia glabia

GOUPIACEAE

Cupiuba amarela

Goupia sp.

GOUPIACEAE

Embauba branca

Cecropia leucoma

CECROPIACEAE

Embauba gigante

Cecropia sp.

CECROPIACEAE

Embauba lixa

Pourouma aspence

CECROPIACEAE

Embiratanha branca

Pseudobombax sp.

MALVACEAE

Embiratanha rosa

Pseudobombax longiflorum

MALVACEAE

Envira ata

Annona sp.

ANNONACEAE

Envira caju

Onychopetalum lucidum R. E. Fries

ANNONACEAE

Envira conduru

Duguetia macrophylla

ANNONACEAE

Envira ferro

Annona tenoipes R.E. Freis

ANNONACEAE

Envira iodo

Ampelocera edentula Kuhlm

ULMACEAE

Envira piraquina

Xylopia aromatica (Lam.)

ANNONACEAE

Envira sangue de touro

Diplotropsis sp.

ANNONACEAE

Envira vassorinha

Xylopia ligustrifolia Dum

ANNONACEAE

Envireira fofa/fita

Guatteria sp.

ANNONACEAE

Espinheiro branco

Acacia sp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Espinheiro preto

Acacia sp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Farinha seca

Celtis sp.

ULMACEAE

Fava branca

Piptadenia sp.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Fava orelinha

Enterolobium schomburgkii Benth.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Faveira branca

NI

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Faveira ferro

Dinizia excelsa Ducke

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Favela amargosa

Hymenolobium sp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Figueira amarela

Ficus sp.

MORACEAE

Figueira branca

Ficus guaranítica

MORACEAE

Flor de São João

Cassia lucens

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Freijó Branco

Cordia bicolor

BORAGINACEAE

Freijó cinza

Cordia goeldiana Hub.

BORAGINACEAE

Garapeira

Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Genipapo

Genipa americana L.

RUBIACEAE

Gogó de guariba

Leonia glycicarpa

VIOLACEAE

Guariuba amarela

Clarisia racemosa Ruiz

MORACEAE

Imbireira

Xylopia sp.

LECYTHIDACEAE

Imbiridiba amarela

Terminalia sp.

COMBRETACEAE

Inajá

Maximiliana maripa

ARECACEAE

Inga amarela

Inga sp.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Inga branco

Inga cf. buorgoni (Aubl.) Wild.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Inga facão

Inga marginata

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Inga vermelho

Inga thibaudina DC.

LEGUMINOSAE – Mimosoideae

Ipê amarelo

Handroanthus serratifolia Nichols.

BIGNONIACEAE

Ipê branco

Tabebuia roseo-alba (Ridl.)

BIGNONIACEAE
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Nome Popular

Nome científico

Família

Ipê roxo

Handroanthus impetiginosus (A.H.Gentry)

BIGNONIACEAE

Ipê sapucaia

NI

NI

Itauba

Mezilaurus itauba Taub.

LAURACEAE

Itauba amarela

Mezilaurus sp.

LAURACEAE

Jacareuba

Calophyllum brasiliense

CALOPHYLLACEAE

Jambo branco

NI

MYRTACEAE

Janaguba

Himathantus sp.

EUPHORBIACEAE

Jaracatiá

Jacaratia spinosa Aubl.

CARICACEAE

Jequitiba da serra

NI

LECYTHIDACEAE

Jequitibá rosa

Cariniana estrellensis

LECYTHIDACEAE

Jitó branco

Guarea sp.

MELIACEAE

Jitó da Terra Firme

Guarea pterorachis Harms.

MELIACEAE

Jitó rosa

NI

MELIACEAE

Jitó vermelho (pau pereira)

Guarea purusana

MELIACEAE

João Mole

Guapira venosa Lundell.

NYCTAGINACEAE

Jutai

Hymenaea oblongifolia Hub.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Lacre da serra

Vochysia sp.

VOCHYSIACEAE

Lacre roxo

Vismia japurensis Reich.

HYPERICACAE

Laranjinha

Casearia gossypiospermum

FLACOURTIACEAE

Louro abacate

Ocotea miriantha

LAURACEAE

Louro amarelo

Ocotea caudata Mez.

LAURACEAE

Louro chumbo

Licaria sp.

LAURACEAE

Louro gamela

Nectandra rubra Mez.

LAURACEAE

Maçaranduba

Manilkara surinamensis (Miq.)

SAPOTACEAE

Maçaranduba da terra

Manilkara sp.

SAPOTACEAE

Maçarandubinha

Manilkara cavalcantei Pires & Rodrigues

SAPOTACEAE

Macucu branco

Hirtella sp.

CHRYSOBALANACEAE

Macucu chiador

Licania sp.

CHRYSOBALANACEAE

Macucu da casca seca

NI

CHRYSOBALANACEAE

Macucu folha larga

NI

CHRYSOBALANACEAE

Macucu rosa

Licania latifolia Benth.

CHRYSOBALANACEAE

Macucu roxo

Ouratea sp.

OCHNACEAE

Macucu vermelho

Hirtella sp.

CHRYSOBALANACEA

Mamica de porca

Zanthoxylum rhoifolium Lam.

RUTACEAE

Mandiocão

Qualea paraensis Ducke

VOCHYSIACEAE

Maparajuba branca

Micropholis guyanensis Mart.

SAPOTACEAE

Maracatiara

Astronium lecointei Ducke

ANACARDIACEAE

Marajá

Bactris monticola Barb. Rod.

ARECACEAE

Marmeleiro branco

Croton sonderianus Müll.

EUPHORBIACEAE

Marupá

Simarouba amara Aubl.

SIMAROUBACEAE

Mata mata branco

Eschweilera grandifolia (Aubl.)

LECYTHIDACEAE

Mata mata preto

Eschweilera odorata (Poepp.) Miers.

LECYTHIDACEAE

Miratinga

Naucleopsis caloneura Ducke

MORACEAE

Mirindiba amarela

Terminalia sp.

COMBRETACEAE

Mogno

Swietenia macrophylla King

MELIACEAE

Monguba branca

Huberodendron swietioides Ducke

MALVACEAE

Mororó branco ou pata de vaca

Bauhinia sp.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Mororó preto

Bauhinia sp.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Mororó vermelho

Bauhinia sp.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Morototó

Didymopanax morototoni Dcne et Planch

ARALIACEAE

Muirajibóia

Swartzia ulei Harms.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Muiratinga

Naucleopsis caloneura

MORACEAE

Mulateiro

Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. F. ex,K. Schum

RUBIACEAE

Nome Popular

Nome científico

Família

Mulungu

Erythrina glauca Willd

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Mulungu branco

Erythrina verna Vell. Conc.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Mumbaca/coquinho

Astrocaryum mumbaca Mart.

ARECACEAE

Muru muru

Astrocaryum murumuru Mart.

ARECACEAE

Mururé Amarelo

Brosimum acutifolium Hub.

MORACEAE

Mutamba branca

Guazuma sp.

STERCULIACEAE

Mutamba da mata

Columbrina acreana

RHAMNACEAE

Mutamba rosa

Guazuma sp.

STERCULIACEAE

Oiticica branca (guariuba branca)

Clarisia racemosa Ruiz

MORACEAE

Osso de porco

NI

NI

Ouricuri

Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

ARECACEAE

Pama amarela

Pseudolmedia murure Standl.

MORACEAE

Pama caucho

Perebea molis

MORACEAE

Pama mão de cachorro

Perebea sp.

MORACEAE

Pama preta

Pseudolmedia faevis

MORACEAE

Patoá

Oenocarpus bataua Mart.

ARECACEAE

Pau garrote

Bagassa guianensis

MORACEAE

Paxiuba barriguda

Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.

ARECACEAE

Paxiuba sete perna

Socratea exomiza Mart.

ARECACEAE

Pente de macaco

Apeiba echinata Gaertn.

MALVACEAE

Peroba Branca

Aspidosperma macrocarpon Mart.

APOCYNACEAE

Peroba mica

Aspidosperma sp.

APOCYNACEAE

Perobinha

Aspidosperma sunbincanum Mart.

APOCYNACEAE

Pinho cuiabano

Parkia multijuga

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Pintadinho

Poeppigia procera Prest.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Piquiá

Caryocar villosum (Aubl.) Pers

CARYOCARACEAE

Piquiarana

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers

CARYOCARACEAE

Pirarara

Metrodorea flavida K. Krause

RUTACEAE

Pitomba amarela

Matayba sp.

SAPINDACEAE

Pororoca

Martiodendron elatum

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Quina quina

Quiina amazonica A.C.Smith

APOCYNACEAE

Ripeiro

Eschweilera sp.

LECYTHIDACEAE

Roxinho

Peltogyne sp.

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Samauma

Ceiba pentandra

MALVACEAE

Seringueira

Hevea brasiliensis

EUPHORBIACEAE

Sernambi de indio

NI

EUPHORBIACEAE

Sucupira amarela

Vataireopsis speciosa

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Sucupira pele de sapo

Vatairea sericea Ducke

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Sucupira preta

Diplotropsis purpúrea

LEGUMINOSAE – Papilionoideae

Sucuuba

Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll.Arg.) Woodson

APOCYNACEAE

Tamanqueiro

Simarouba guianensis (Aubl)

SIMAROUBACEAE

Tamarindo

Dialium guianense (Aubl.) Sandw

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Tamboril

Micropholis SP

SAPOTACEAE

Tanimbuca

Terminalia sp.

COMBRETACEAE

Tanimbuca branca

Terminalia sp.

COMBRETACEAE

Tanimbuca rosa

Terminalia sp.

COMBRETACEAE

Taquari da mata

Mabea subsissilis Dax & K. Hoffm.

EUPHORBIACEAE

Tarumã/Maria Preta

Vitex cymosa Bertero ex Spreng

VIOLACEAE

Tatajuba

Maclura tinctoria

MORACEAE

Taturubá

Pouteria macrophyla

SAPOTACEAE

Tauari vermelho

Couratari macrosperma

LECYTHIDACEAE

Taxi branco

Sclerolobium paniculatum Vogel

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae

Taxi vermelho

Sclerolobium sp.

LEGUMINOSAE – Caesalpinioideae
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Nome Popular

Nome científico

Família

Torem abacate

Pouroma sp.

CECROPIACEAE

Tucumã

Astrocaryum aculeatum G. F. W.

ARECACEAE

Ucuuba branca

Osteophloeum platyspermum (A. DC.) Mart.

MYRISTICACEAE

Ucuuba da terra

Iryanthera paradoxa Warb.

MYRISTICACEAE

Ucuuba folha fina

Virola multiflora

MYRISTICACEAE

Ucuuba preta

Virola michelii

MYRISTICACEAE

Ucuuba vermelha

Otoba parvifolia

MYRISTICACEAE

Urucurana

Bixa arborea Huber

ELAEOCARPACEAE

Xixá amarelo

Cheiloclinium sp.

HIPPOCRATEACEAE

Xixá branco

Sterculia pruriens (Aubl.) K.

MALVACEAE

Xixá da folha larga

Sterculia sp.

MALVACEAE

Xixá folha graúda

Sterculia sp.

MALVACEAE
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4.1 MASTOFAUNA

MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE
A Amazônia é a maior e mais diversa floresta tropical do mundo,
com uma extensão territorial que abrange mais de 6 milhões de
km² entre 9 países da América do Sul, Silva et alii (2005). Devido a sua grande extensão, grande sistema fluvial e cobertura
vegetal, a Amazônia apresenta grande influência global no ciclo
do carbono, balanço de energia e equilíbrio climático, Ferreira
et alii (2007). O ecossistema amazônico vem desde a década de
70 (época do início dos incentivos agrários para a ocupação da
região até então pouco habitada) sofrendo rápidas modificações
na cobertura vegetal, programas governamentais impulsionaram a
ocupação e execução de atividades socioeconômicas que até os
dias atuais vêm prejudicando a sustentabilidade do Bioma.
A Amazônia resguarda uma das maiores diversidades étnicas e
culturais do globo (IMAZON,2010). Abrigando 178 povos indígenas, totalizando uma população de aproximadamente 250.000
índios. No bioma concentra-se mais de 98% das terras indígenas
em território brasileiro. São 412 áreas que totalizam cerca de 109
milhões de hectares e correspondem a 21,7% do território amazônico. Essas áreas além de serem essenciais para a sobrevivência
e a manutenção da cultura das populações indígenas, contribuem
para a conservação dos ecossistemas e de sua biodiversidade. Os
indígenas são indiscutivelmente sábios guardiões das florestas e
conhecedores meticulosos dos seus segredos.
A Amazônia pode ser compreendida como um todo muito mais
complexo, contendo ampla diversidade étnica associada a uma
superlativa biodiversidade, com estimativa de milhões de espécies
de animais e plantas, além de milhões de interações bióticas e abióticas. Na região, há registros de mais de 40 mil plantas vasculares
(30 mil endêmicas); 397 espécies de mamíferos (230 endêmicas)
(Paglia et al, no prelo); 1.300 espécies de aves (263 endêmicas);
378 espécies de répteis (216 endêmicas); 427 espécies de anfíbios (364 endêmicas) e 9 mil espécies de peixes de água doce
(Rylands et al., 2002).
As sucessivas ações de desmatamento fragmentam habitats e isolam populações de animais e plantas, fazendo com que os processos ecológicos sofram mudanças prejudiciais a continuidade das
interações ecológicas, como por exemplo: polinização, dispersão
de sementes e fluxo gênico. A perda e fragmentação de habitat,
relacionadas a atividades humanas, são as principais ameaças aos
mamíferos terrestres no Brasil. As espécies que possuem hábitos
especializados geralmente são as que mais sofrem com o processo
de fragmentação, pois necessitam de grandes áreas para sobreviverem e ocorrem em baixas densidades, como por exemplo, os
grandes carnívoros.
As terras indígenas têm exercido um papel fundamental como
barreiras do desmatamento na Amazônia. Madeireiros estão à
muito tempo engajados na retirada ilegal de madeira de Terras
Indígenas, provocando a perca de parte de sua cobertura vegetal.
Essa exploração desordenada traz prejuízos para a flora e consequentemente para a fauna, pois com a abertura de carreadores,
tráfego de caminhões e a caça exercida pelos madeireiros fazem
com que os animais fujam e se refugiem em áreas mais remotas,
provocando adensamento de fauna em certos locais.
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4.1.1. Objetivo Geral
O trabalho objetiva a identificação das espécies de mamíferos de
médio e grande porte que ocorrem na Terra Indígena Roosevelt
localizada entre as regiões nordeste do estado do Mato Grosso e
sudeste do estado de Rondônia.

4.1.2. Objetivos Específicos
• Realizar na Terra Indígena Roosevelt o inventário da mastofauna local;
• Classificar as espécies identificadas segundo o grau de importância para a conservação da biodiversidade;
• Identificar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção sugerindo medidas para a sua proteção;
• Principais espécies ocorrentes, relacionadas ao ambiente
descritos, hábitos alimentares e reprodutivos, endemismos,
espécies raras, em perigo ou ameaças de extinção ;
• Identificar as espécies no idioma Tupi-Mondé e sua relação
dentro da comunidade indígena;
• Identificar usos, costumes que as etnias fazem da fauna.

4.1.3. Materiais e Métodos
Área de Estudo
Localizada a aproximadamente 500 quilômetros da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho, perto do município de Espigão
do Oeste, encontra-se a Terra Indígena Roosevelt. Criada no ano
de 1973, possui uma extensão de 2,7 milhões de hectares que
abrangem áreas ao sul do Estado de Rondônia e oeste de Mato
Grosso. Atualmente, vivem na terra indígena cerca de 1.757 índios Cinta Larga.
Armadilhamento fotográfico (Traps Cam)
Durante o período de pesquisa de campo ( Maio a Setembro de
2013) foram utilizadas nove armadilhas fotográficas ( Bushell®
Trophy Cam XLT) . As armadilhas ficaram ativas por um período de
120 dias, 24 horas/dia, totalizando 2.880 horas de armadilhamento fotográfico. Todas foram armadas na primeira campanha de
campo que aconteceu no período de 21 a 30 de maio de 2013.
Foram escolhidos locais com maior atividade de mamíferos, por
exemplo, barreiros, comedouros, carreiros, tocas, áreas próximas
a igarapés e locais de espera de caçadores locais. Para maior
aproveitamento das baterias, preferiu-se utilizar o equipamento
em modo “fotográfico”, não sendo utilizado o modo “filmagem”.
A nomenclatura das espécies segue a referência taxonômica editada por Wilson e Reeder (2005), exceto a ordem Primates que
segue Rylands et alii (2000) e Roosmalen et alii (2002) para o
gênero Callicebus, Gregorin (2006), Rossi (2000) para o Gênero
Mazama e Johnson et alii (2006), para os felinos. A identificação
específica é baseada nas pranchas e descrições elaboradas por
Auricchio (1995), Emmons & Feer (1997) e Eisenberg & Redford
(1999).

Busca ativa e vestígios
Foram empregados esforços amostrais na realização de busca ativa para visualizações de animais em atividade diurna e noturna.
Utilizou-se a busca por vestígios indiretos em carreadores, tocas e
barreiros. Como por exemplo, pegadas, fezes, pelos , frutas predadas e carcaças. Os registros foram anotados, fotografados e posteriormente identificados com guias de campo específicos para
cada tipo de registro.
Aplicação de questionários
Para complementar o levantamento de espécies que ocorrem na
área da TI Roosevelt foram aplicados questionários com perguntas estruturadas à comunidade local, principalmente a caçadores,
estes questionários são importantes para a confirmação de ocorrência de espécies que não foram detectadas em nenhum método
supra citado. A experiência dos caçadores locais é imprescindível, visto que estes são os melhores conhecedores da fauna local.

4.1.4. Resultados e Discussão

sença de animais quando a temperatura do ambiente subiu para
níveis próximos aos das temperaturas corpóreas do animais. Por
outro lado, as câmeras apresentam fatores positivos, como por
exemplo:
•O armadilhamento fotográfico é uma técnica não invasiva
que atua de forma a produzir o mínimo de perturbação a área
estudada;
•Prescinde da presença constante de um pesquisador;
•Permite a identificação in Situ de parte das espécies estudadas;
•Pode ser utilizada na obtenção de informações sobre o período de atividades das espécies registradas.
Em comparação com o método de transecto linear empregado
em outros levantamentos rápidos em DEAP, pode-se inferir que as
armadilhas fotográficas são mais vantajosas, devido ao fato de não
precisar de uma equipe por um longo período em campo e de
registrar facilmente espécies de hábitos crepusculares e noturnos
(Figuras 74 a 80).

Os resultados deste levantamento rápido indicam que a Terra Indígena abriga uma fauna de mamíferos de médio e grande porte
com uma excelente diversidade de espécies. No geral, foram registradas 38 espécies, pertencentes a 6 ordens e 15 famílias taxonômicas. Resultado muito significativo, devido ao fato de quase
todas as espécies com prováveis ocorrências na área foram avistadas e registradas durante o trabalho (Tabela 38).
A caça pela comunidade indígena aparentemente não afeta de
forma intensa a riqueza de destes mamíferos, pois foi possível observar espécies que desaparecem rapidamente quando estão sob
pressão de caça intensa, principalmente os Cervídeos, Tayassuídeos e grandes primatas como o Ateles chamek e Alouatta puruensis.
Espécies-chaves, como por exemplo, Panthera onca, Puma Concolor, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii,
Speothos Venaticus e Atelocynus microtis. São espécies de hábitos crípticos que controlam e estruturam a dinâmica das redes tróficas e seus registros na terra indígena demonstram que a
área apresenta um excelente grau de conservação. Assim como os
grandes primatas, Ateles chamek , Alouatta puruensis e Lagotrhix
cana que preferem habitar áreas bem conservadas e com grande
disponibilidade de recursos para forrageio.
O registro da espécie Glironia venusta* (figura 81) é importantíssimo por se tratar de um animal com distribuição geográfica
pouco estudada, segundo escassos estudos e sites especializados
em distribuição geográfica, os lugares de ocorrência da espécie
abrangem áreas do Equador, Peru, Bolívia e alguns pontos no Brasil ( IUCN 2014). Um registro realizado por Bernarde, et al. 2003,
contribuiu para a ampliação da distribuição geográfica desse animal no território brasileiro, onde um indivíduo de Glironia venusta foi capturado em uma armadilha de interceptação e queda (Pitfall Trap) na fazenda Jaburi, no município de Espigão do Oeste ,
Rondônia, Brasil. Portanto, o registro realizado pela comunidade
Cinta Larga vem a corroborar o registro realizado por Bernarde
Et al. 2003, Visto que a Terra Indígena Cinta Larga está Localizada
em área próxima ao Munícipio de Espigão do Oeste.
Quanto ao uso das câmeras fotográficas, percebeu-se que estas
apresentaram melhor desempenho em áreas mais fechadas, pois
em áreas abertas as câmeras mostram-se mais susceptíveis aos
efeitos do calor, ou seja, algumas máquinas dispararam sem a pre115

Tabela 38 - Lista de espécies

Ordem

Família

Nome científico

Nome comum

Nome Tupi-Mondé

IUCN

Primates

Cebidae

Sapajus apella
Saimiri sciureus
Mico nigriceps
Ateles chamek
Alouatta puruensis
Lagotrhix cana*
Phitecia irrorata*
Callicebus bernhardi*
Chiropotes albinasus*
Dasyprocta fuliginosa
Dasyprocta variegata
Mioprocta pratti*
Hydrochaeris hydrochaeris*
Sciurus spadiceus*
Sciurus ignutus*
Coendou prehensilis*

Macaco-prego
Mão-de-ouro
Mico
Macaco aranha
Guariba
Barrigudo
Macaco velho
Zogue-zogue
Cuxiú
Cutia-preta
Cutia-marrom
Cutiara
Capivara
Esquilo
Esquilo
Porco-espinho

Basajkap
Ximgyp
Gupxryr
Alime
Palapsea
Mandyr
Waki

Glironia venusta
Dasypus novemcinctus
Dasypus kappleri*
Euphractus sexcinctus*
Priodontes maximus*
Pecari tajacu
Tayassu pecari
Mazama americana
Mazama nemorivaga
Tapira terrestris
Speothos Venaticus*

Tatu-galinha
Tatu-15 Quilos
Tatu-de-rabo-mole
Tatu canastra

Bebekur
Bebe
Iti
Itipep
Wasa
-

Menos preocupante
Menos preocupante
Dados deficientes
Ameaçado de extinção
Pouco preocupante
Ameaçado
Dados deficientes
Pouco preocupante
Ameaçado
Pouco preocupante
Dados deficientes
Dados deficientes
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Dados deficientes
Dados deficientes
Vulnerável
Quase ameaçado

-

Quase ameaçado

Meko Iter
Mekoob
Mekokabeihb
-

Quase ameaçada
Pouco ameaçada
Pouco ameaçada
Vulnerável
Pouco ameaçada
Dados deficientes
Ameaçado
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante
Pouco preocupante

Atelidae

Pitheciidae

Rodentia

Dasyproctidae

Hydrochaeridae
Sciuridae
Erethizontidae
Didelphimorphia
Cingulata

Didelphidae
Dasypodidae

Artiodactyla

Tayassuidae
Cervidae

Perissodactyla
Carnivora

Tapiridae
Canidae

Atelocynus microtis*
Felidae

Mustelidae

Procyonidae

Panthera onca
Puma concolor
Leopardus pardalis
Leopardus tigrinus*
Leopardus wiedii
Lontra longicaudis*
Pteronura brasiliensis
Eira barbara*
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
Potus flavus*

Cateto
Queixada
Veado vermelho
Veado roxo
Anta
Cachorro-do-mato-vinagre
Cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas
Onça pintada
Onça parda
Jaguatirica
Gato-do-mato
Gato-maracajá
Lontra
Ariranha
Irara
Quati
Mão-pelada
Jupará

Waki
Waki
Wasabira
Arelig
Waloy
Moralaig
Morala

Xiporgaub
Xipor
-

*Espécies apontadas como existentes na área pela comunidade indígena local

4.1.5. Caracterização da Atividade de caça da
Terra Indígena
Na Amazônia, a atividade de caça é bastante difundida, para as
comunidades tradicionais ela se caracteriza como uma das poucas
e importantes fontes de proteína e gordura animal disponível para
estas populações. Os mamíferos são entre todos os outros grupos
de vertebrados os animais mais apreciados como fonte de proteína animal, principalmente os de hábitos diurnos que apresentem
uma considerável biomassa.
Dentro dos grupos e comunidades indígenas os mitos e tabus alimentares moldam a preferência por determinadas espécies, tornando a coleta mais seletiva. Geralmente, os primatas e roedores
de médio e grande porte são os mais apreciados. Os ungulados,
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como anta, veado, cateto e queixada são consideravelmente importantes compositores da dieta de proteínas das comunidades
indígenas devido a grande biomassa destes animais. A preferência
de consumo de certas espécies está intrínseca na sabedoria de
cada povo.
A caça de subsistência é caracterizada pelo abate e consumo de
partes ou de animais inteiros para o consumo próprio, em localidades onde não existem alternativas, enquadrando assim os
povos indígenas.

muito apreciados devido ao odor da carne e ao sangue forte,
respectivamente. Contudo, quando não há outra opção, estes
animais entram na dieta alimentar dos Cinta Larga.
Os primatas são os mais apreciados pelas crianças, onde preferem as espécies: Lagothrix cana, Chiropotes albinasus e Phitecia
irrorata.

Figura 73 - Flecha adornada com pêlos de porco-do-mato (Passeti,2007)

Os Cinta Larga apresentaram um padrão semelhante ao de outras comunidades indígenas estudadas durante outros DEAP’s (
Inhamundá-Mapuera, Zoró, Suruí e Jiahui). Os jovens começam
muito cedo a exercer a atividade de caça, em média aos 13 anos,
os pais passam todo conhecimento necessário para que seus filhos
se tornem exímios caçadores.
Utilizam armas de fogo e arco e flecha, os mais velhos preferem
utilizar o arco e flecha, pois, para eles é mais eficiente devido ao
fato de não fazer barulho na hora do abate do animal. Já o uso da
espingarda afugenta os animais devido ao barulho emitido pelo
tiro. Enquanto os mais jovem optam pela arma de fogo, utilizando
o arco e fecha somente quando não tem munição disponível.

Figura 75 - Indivíduo adulto de Panthera onca próximo ao acampamento

Os caçadores costumam empregar um bom tempo para a atividade de caça, muitos caçam todos os dias, mas a grande maioria
costuma sair para caçar entre três a quatro vezes por semana. Os
animais abatidos são estritamente para a alimentação das famílias, ocorrendo algumas vezes a doação da caça excedente para
os parentes. O período do dia preferido para a caça é o matutino,
pois, nesse horário os bichos começam a sair das tocas para o
forrageio.
Os animais mais apreciados pelos Cinta Larga são: Tayassu pecari, Tayassu tajacu, Mazama nemorivaga, Mazama americana,
Sapajus apela, Lagotrhix cana, Ateles chamek, Priodontes maximus, Dasypus Kappleri,Chiropotes albinasus, Dasyprota fuliginosa, Dasyprocta variegata, Myrmercophaga tridactyla, Nasua nasua, Panthera onca, Puma concolor e Cuniculus paca.
As espécies Dasypus novemcinctus e Tapirus terrestres, não são

Figura 76 - Indivíduo adulto de Puma concolor próximo ao acampamento

Figura74 - Um individuo macho adulto de Tapirus terrestris

Figura 77 - Indivíduo adulto de Dasypus novemcinctus próximo ao acampamento
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Figura 78 - Indivíduo adulto de Procyon cancrivorus próximo ao
acampamento

Figura 79 - Individuo juvenil de Glironia venusta*.Registro realizado pela
comunidade Cinta Larga.Foto: Ricardo Cinta Larga, 2013

Figura 80 - individuo adulto de Leopardus wiedii

Figura 81 - Entrevista com Sr. Capitão Barroca uns dos mais experientes
caçadores do povo Cinta Larga

Figura 82 - Indivíduo de Alouatta puruensis carregando filhote no dorso

118

4.1.6. Considerações finais

4.1.7. Recomendações

Alguns animais silvestres, principalmente os mamíferos diurnos,
geralmente os de médio e grande porte, apresentam grande potencial para o desenvolvimento de atividades sustentáveis tanto
em termos ambientais, como sociais e econômicos. Além disso, é
a principal fonte de proteína para diversas populações de algumas
regiões, somente sendo trocada pelo peixe em regiões que possuem grandes corpos d’água.

Realizar estudos mais detalhados da fauna de mamíferos da T.I.
Roosevelt, como por exemplo:
•A identificação da diversidade de mamíferos presentes na
T.I. em diferentes tipologias da floresta, principalmente nas
áreas sem ocupação humana para determinar com maior
precisão a diversidade de mamíferos;
•A quantificação da densidade populacional de cada espécie;
•A caracterização ecológica de cada espécie e, especialmente, a identificação de fatores limitantes e de espécies-chaves para a comunidade de mamíferos como um todo;
•Levantamento da fauna de mamíferos no entorno da Terra
Indígena para detectar onde a pressão de caça é mais acentuada;
•Desenvolver um programa de conscientização ambiental
junto às comunidades locais, visando garantir sua integração
no processo de conservação e manejo da fauna da reserva
a longo prazo.

O estudo dos mamíferos em áreas protegidas ou insuficientemente conhecidas é especialmente importante já que várias espécies
são consideradas bio-indicadoras, fornecendo indícios da situação do ecossistema em que vivem (Fonseca et alii, 1994; Ricklefs,
1996; Grelle et alii, 1999). Alia-se a isso o fato de muitos mamíferos silvestres serem frágeis ecologicamente, necessitando normalmente de grandes espaços relativamente preservados para a manutenção de populações viáveis. Os mamíferos também ocupam
vários níveis na cadeia trófica, atuando tanto como dispersores de
sementes quanto como predadores de topo da cadeia alimentar,
sendo afetados direta ou indiretamente por perturbações nos níveis inferiores (Terborgh et alii, 1999).
Geralmente, os grupos indígenas são os mais seletivos na coleta de
animais, respeitando por muitas vezes as crenças e tabus alimentares. Dentre os mamíferos diurnos, encontramos sendo consumidos os primatas, os roedores de médio e grande porte – paca,
cutia e capivara, e os ungulados - veados, anta, cateto e queixada
– sendo que estes últimos, por apresentar grande biomassa, são
de grande importância para o suprimento de proteína animal para
as populações indígenas (Emídio-Silva, 1998; Leeuwenberg & Robinson, 2000), e demais populações tradicionais, como pequenos agricultores da bacia amazônica (Smith, 1976; Ayres & Ayres,
1979), ribeirinhos e extrativistas (Martins, 1993; Calouro, 1995).
O consumo ou não de certas espécies está relacionado à cultura
intrínseca de cada povo.
A sabedoria dos índios em modelar seus ambientes, alterando-os
sem, no entanto, deixar de preservar suas características principais, é consequência das terras indígenas serem o local de manutenção de suas culturas e a base material de sua vida. Essa capacidade de relacionar o meio ambiente com a cultura tradicional
serve de lição para um mundo que imagina o crescimento da produção como único fator para a perpetuidade do ser humano. O
impacto das alterações no meio ambiente que o homem produziu
ao longo dos últimos anos é sentido por todos. Essa realidade oferece desafios e oportunidades aos povos indígenas para a procura
de uma nova sustentabilidade econômica.
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4.2 ICTIOFAUNA
4.2.1 Apresentação
O Brasil possui a maior biodiversidade mundial, representa pelos
sete biomas principais ocorrentes em território nacional. O patrimônio natural do nosso país conserva sozinho cerca de 25% da
variedade biológica do mundo. Diversos órgãos ambientais brasileiros e organizações não governamentais têm realizado estudos
que mostram a necessidade e a grande importância da valorização dos recursos naturais e que têm como objetivo, também, facilitar o trabalho diário de preservação ambiental e reforçar o peso
econômico do patrimônio natural do país.
Esses estudos mostram que esses biomas, se forem reconhecidos,
poderão proporcionar ao país benefícios ecológicos bastante altos. E esse ganho ficaria bem acima dos gastos do governo com
conservação, preservação e manutenção. Um dos biomas mais
pesquisados é a Floresta Amazônica, alvo constante de biopirataria e outras atividades de grande impacto ambiental. Estes ajudam, paulatinamente, a mudar a lógica da expansão econômica
governamental e a forma como são tratados os inúmeros recursos
naturais de nosso país (SZEWCZAK, 2005).
Apesar de recentes avaliações que nos fornecem dados sobre as
regiões prioritárias para a conservação da água doce mundial,
as prioridades em escala local permanecem desconhecidas. De
acordo com Menin (2012), dados do Ministério do Meio Ambiente (2001) e de Lewinsohn & Prado (2005) indicam que entre 17
países, o Brasil está em primeiro lugar no número de plantas (cerca de 49.000 espécies), peixes de água doce (3.000 espécies),
mamíferos (540 espécies) e anfíbios (849 espécies) e terceiro lugar
no número de espécies de aves (1.700 espécies) e répteis (693
espécies).
No Rio Roosevelt em 2008, uma das pesquisas científicas denominada Expedição Guariba Roosevelt teve grande êxito com os
estudos relacionados à ictiofauna, sendo considerada a de maior
produção científica para os pesquisadores,pois durante 20 dias
de campo quatro possíveis novas espécies foram identificadas e
no entorno de 200 espécies foram coletadas no Rio Roosevelt e
três de seus afluentes. Neste período vários pesquisadores ficaram
à disposição dos estudos da fauna íctica do Rio Roosevelt, dando
destaque à professora e pesquisadora Solange Arrolho da Universidade Estadual do Mato Grosso – UNEMAT, quem chefiou a
equipe. Ainda nesta pesquisa destaca-se a pesca predatória como
um grande problema ambiental da área.

4.2.2 Objetivos
•Apresentar informes Etnobiológicos das espécies inventariadas,
contemplando aspectos alimentares da comunidade e listagem
com os nomes científico e popular.
•Identificar e documentar ameaças atuais (em curso) e potenciais
que pairam sobre os recursos naturais, especialmente de áreas
com maior relevância ambiental e de uso da comunidade indígena;
•Realizar e fornecer o inventário e levantamento biológico e ecológico (este último, quando possível), do componente ictiofauna.
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4.2.3 Materiais e métodos
Área de Estudo
A Bacia Amazônica por sua vez é formada por diversas bacias
relativamente menores, tendo como uma das principais a sub-bacia do Rio Roosevelt abrangendo aproximadamente uma área
de 15.538,1922ha, que tem suas nascentes na região sudeste de
Rondônia, nas proximidades da cidade de Vilhena, desce no sentido norte e, a partir da foz do rio Capitão Cardoso, atravessa o
estado de Mato Grosso, entra pela porção sul do estado do Amazonas e tem sua foz no Rio Madeira.
A Terra Indígena Roosevelt possui uma área de 230.826ha, área
que abrange parte dos estados de Rondônia e Mato Grosso e tem
o Rio Roosevelt como um dos principais formadores de sua rede
hidrica e fornecedora de pescado.
Esforço amostral
Para a definição do esforço amostral, foram levados em consideração vários aspectos físicos e logística adequada. Após análise
detalhada do mapa da T.I e conversas com os indígenas conhecedores da área, foi definido o Rio Roosevelt como principal ponto
de coleta e demais pontos ao logo do rio para a coleta dos exemplares.
O trabalho foi desenvolvida no ano de 2013 durante os dois períodos de inundação denominados na Amazônia como cheia e
seca.
A coleta de dados secundários foi baseada nas informações adquiridas através de conversas informais com os pesquisadores indígenas selecionados pelo cacique para compor a equipe durante
o levantamento de dados para o diagnóstico, evidenciando quais
os peixes de maior interesse para o consumo, apontando locais
que mais frequentam para pescar, histórias e mitos a respeito da
ictiofauna, restrição alimentar, uso como “medicamento”, restrição das mulheres em relação à alguma espécie, períodos mais
interessantes para realizar as pescarias e uso para confecção de
artesanatos e demais artefatos.
Para a identificação das espécies relatadas pelos indígenas lhe foi
mostrado imagens dos exemplares. Utilizou-se Britski, H.A.; Silimon, K.Z.S.; Lopes, B.S., 1999; Melo, et al. 2005; Milko Peter,
2008 como material guia para as identificações.
Os dados primários foram coletados pela utilização de armadilhas passivas. Foram selecionados 04 pontos para a amostragem e
nestes, dez redes de espera foram colocadas tais possuiam tamanho padronizado de 10 metros de comprimento e dois metros de
altura, com perímetro de malha de 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14 e
16. As redes de espera foram expostas por um período de aproximadamente 24 horas em cada ponto, de forma a capturar exemplares dos períodos diurno e noturno. As despescas foram feitas a
cada seis horas, e posteriormente os indivíduos coletados foram
fotografados e identificados no menor nível taxonômico sempre
que possível, logo os exemplares ainda vivos foram devolvidos ao
rio e os não vivos foram disponibilizados à comunidade indígena
para consumo.
Ainda para compor parte da lista de espécies foram registradas
espécies encontradas de forma ocasional tais como os exemplares
capturados pelos indígenas em pescas programadas pela própria

comunidade, incluindo também os exemplares visualizados no
período noturno com o auxílio de lanterna de cabeça sem a realização da captura.

4.2.4 Resultados e discussão

A nomenclatura utilizada para os grupos taxonômicos, bem como
a distribuição geográfica das espécies seguiu a literatura científica
especializada e foi atualizada de acordo com as informações do
banco de dados Fishbase, via Internet, associando com sites específicos em descrição, tais como Planet Catfish, Universal Fish
Catalogue e Tree of Life Web Project.

A fauna de peixes da região da Terra Indígena Roosevelt, está caracterizada por apresentar algumas espécies de grande importância ecológica, considerando a existência de espécies para consumo, importantes fatores que caraterizam a preservação do local,
mesmo que em pequena escala.

Todos os dados relativos ao ponto de coleta foram anotados em
ficha padrão e também foi realizado registro fotográfico dos ambientes. Em todos os locais amostrados foram anotadas as coordenadas geográficas e as características dos ambientes de coleta.
Estes descritos nas fichas de campo.

Caracterização da fauna

As espécies encontradas durante a pesquisa em campo, assim
como a abundância identificada pelo material coletado, aponta
em primeiro momento a preservação local para a pesca.
A lista de espécies de peixes coletados é apresenta na tabela 38.
Foram registrados um total de 237 exemplares. Estes exemplares
estão distribuídos em 3 ordens e 32 espécies.

Tabela 39 - Composição faunística com descrição de espécie, nome popular, ordem e imagem

Espécie

Nome Popular

Ordem

Hydrolycus scomberoides

Peixe cachorro

Characiformes

Sem identificação

Lambari

Characiformes

Triportheus sp.

Sardinha

Characiformes

Sem identificação

Lambari rabo vermelho

Characiformes

Ctenobrycon spilurus

Tetra

Characiformes

Serrasalmus rhombeus

Piranha preta

Characiformes

Brycon sp.

Matrinchã

Characiformes

Myleus rhomboidalis

Pacu amarelo

Characiformes

Myleus schomburgkii

Pacu mancha

Characiformes

Leporinus fasciatus

Piau

Characiformes

Potamorhina latior

Branquinha

Characiformes

Imagem da Espécie
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Imagem da Espécie

Espécie

Nome Popular

Ordem

Brycon sp.

Matrinchã preta

Characiformes

Schizodon fasciatus

Piau 3 pintas

Characiformes

Myleus sp.

Pacu 2 kg

Characiformes

Boulengerella ocellata

Bicuda

Characiformes

Sem foto

Hemiodus unimaculatus

Flexinha

Characiformes

Sem foto

Hoplias malabaricus

Traíra

Characiformes

Sem foto

Bryconops sp.

Lambari

Characiformes

Hyphessobrycon sp.

Lambari

Astyanax sp.

Lambari

Characiformes

Leporinus agassizii

Piau

Characiformes

Acestrorhynchus falcatus

Cachorrinha

Characiformes

Prochilodus nigricans

Curimba

Characiformes

Serrasalmus sp.

Piranha pintas juvenil

Perciformes

Geophagus brasiliaensis

Cará

Perciformes

Crenicichla johanna

Jacundá

Siluriformes

Hypostomus sp.

Cascudo

Siluriformes

Pimelodus maculatus

Mandi amarelo

Siluriformes

Pseudoplatystoma fasciatum

Pintado

Pseudoplatystoma tigrinum

Pintado

Pimelodus sp.

Mandi prata

Characiformes

Siluriformes

Siluriformes

Nos resultados apresentados pela tabela nota-se que Characiformes foi a ordem mais representativa com 25 espécies, seguida de
Siluriformes com 05 espécies.

4.2.5. Avaliação etnobiológica
A relação do componente ictiofauna com a comunidade indígena se resume na realização da atividade de pesca para consumo,
dentre os indígenas participantes da pesquisa na condição de auxiliares, os mesmos foram questionados quanto ao uso do pescado e a relação cultural (restrição alimentar ou uso para rituais...),
porém aos resultados obtidos não houve nenhuma ocorrência de
não consumo do pescado ou sua utilização para qualquer rito ou
crença.
Todas as espécies coletadas foram caracterizadas apropriadas
para o consumo pela comunidade, porém houveram espécies de
maior destaque.
Em reunião com o grupo de pesquisadores indígenas estavam presentes seis indígenas no acampamento de pesquisa no Rio Roosevelt, os indígenas fizeram o relato dos seguintes casos.
Quando mencionado a respeito do consumo de peixes, dizem
que :
• “A piranha, pintado e peixe cachorro são peixes que não são
consumidos por crianças até 1 ano”.
• Mulheres podem comer durante a dieta de resguardo = pacu,
piau e jacundá.
• Peixes mais consumidos e apreciados = pintado em primeiro
lugar, pacu, matinxã e piau.
• Peixes menos consumidos = Bicuda e piranha.
• Peixe-elétrico = crianças não podem comer pois sai mancha
branca na pele, somente os adultos podem comer, porém não é
muito apreciado.
• Peixe cascudo = mulheres não podem comer, pois a menstruação sai mais forte.
• Bodó cachimbo = Não podem comer quando grávida pois na
hora do parto a criança demora a nascer.
• Corridoras = Crianças não pode comer e nem matar, senão
não cresce.
• Cachorro de padre = Não pode comer porque o filho nasce
cego (olho pequeno igual o peixe).
• Usam as escamas dos peixes que comeram para fazer brinco e
vértebras para fazer colar.

4.2.6. Possíveis impactos aos grupos faunísticos estudados.
Durante a realização dos trabalhos de campo foram detectados
problemas acentuados para a manutenção da integridade da ictiofauna como um todo. Atividades antrópicas desenvolvidas em
algumas drenagens possuem grande potencial para alteração dos
ambientes aquáticos circundantes.
No período da pesquisa foi identificada a acentuada prática da
pesca pelos indígenas, utilizando técnicas que podem ser consideradas não degradantes a fauna íctica, apetrechos tais como
flecha, anzol de galho e rede de espera foram identificados durante a prática da pesca pelos indígenas. Porém além dos indígenas
pescadores outros vestígios também foram identificados durante
o período de coleta, restos de rede de arrasto e principalmente
relatos dos próprios indígenas sobre a prática da pesca por não

indígenas o que de fato pode ser um agravo à diversidade e abundância da fauna íctica na região, pois além da pesca desordenada
há também a atividade de degradação associada, caracterizada
como a deposição de material inorgânico nos rios e mata ciliar.
Outro agrave á integridade da fauna pôde ser caracterizado pela
degradação existente na mata ciliar da margem esquerda e direita do Rio Roosevelt. Percebe-se a pouca quantidade de árvores
frutíferas na margem para auxílio na alimentação dos peixes, provocando em decorrência o afastamento da população de peixes
para locais de maior aporte para a alimentação.
Como diversas espécies de peixes de ambientes tropicais são importantes dispersoras de sementes, a manutenção da floresta nos
ambientes afetados é comprometida, o que resulta na diminuição
das populações de árvores e peixes. Uma das conseqüências de
tais mudanças é o aumento da incidência de radiação ultravioleta na superfície de ambientes aquáticos que, subseqüentemente,
tem um efeito dramático sobre as populações de peixes. E assim
os efeitos das mudanças climáticas se potenciam no nível regional,
com conseqüências globais imprevisíveis (VAL & VAL, 2008).
As espécies de peixes de água doce consideradas ameaçadas
constituem 5,9 % das espécies de peixes conhecidas em nossa
fauna, mas, de maneira similar aos peixes marinhos, há pouca dúvida que esse número esteja subestimado, já que não foi possível
avaliar um número considerável de espécies, na maioria das vezes
pela ausência de conhecimento taxonômico adequado. Já existem
propostas na literatura recente para a inclusão de mais espécies
de água doce na lista de ameaçadas (e.g., Campos-da-Paz, 2005).

4.2.7 Recomendação de medidas a serem
tomadas
• Para maiores detalhes sobre a diversidade da ictiofauna, é recomendado o estudo da atividade pesqueira através do monitoramento, afim de elaborar ações controladas referente ao uso dos
recursos pequeiros, assim como o estudo da distribuição e ocorrência das espécies nos principais rios e tributários e em sequência
implantar as estratégias gerais de conservação e manejo adequadas à necessidade da área;
• Mapear os lagos e afluentes do Rio Roosevelt, para visualizar
melhor a dinâmica da microbacia, assim como sua comunidade
local.
• Promover projetos de Educação Ambiental (EA) que envolva
a comunidade local e habitantes das proximidades da T.I, como
também expandir o processo de EA para ambientes escolares locais e do entorno.

4.2.8 Considerações finais
Durante a pesquisa considerando que, o período de coleta coincidiu com a época da cheia amazônica, o que pode considerar
os dados diferenciados em coletas fora deste período, ainda sim
pode-se afirmar a existência de um alto índice de espécies de
importância para a conservação. Porém, dados de abundância e
diversidade só poderão ser calculados diante da aplicação de um
maior esforço amostral.
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4.3.1. Apresentação
O Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena
Roosevelt tem o objetivo de promover o fortalecimento da cultura, desenvolvimento sustentável e a conservação dos recursos
naturais da Terra Indígena Roosevelt. Entre as temáticas Meio
Biológico, Meio Físico, Socioeconomia do entorno, Etnohistória,
Etnozoneamento e Plano de Gestão, os estudos biológicos visam
levantar dados de etnoconservação da biodiversidade e o uso da
fauna e flora local pelos indígenas.
Este relatório destaca o levantamento primário da Avifauna local e
observações acerca do uso deste grupo faunístico pelos indígenas.
Consta neste texto também o detalhamento das atividades realizadas, bem como a lista preliminar de espécies e algumas orientações para a conservação das aves nessa Terra Indígena.

presença de muitos carreadores e vestígios humanos. Um desses
carreadores foi escolhido para armar e monitorar as redes de neblina.
Michel Mesquita / FUNAI

4.3 AVIFAUNA

Figura 83 - Aldeia Roosevelt.

Acampamento

Caracterizar a Avifauna da Terra Indígena Roosevelt, com base na
sistematização de estudos e levantamentos já realizados na área e
entorno e levantamento de dados primários, que contribuirá para
o Planejamento estratégico da terra indígena e fortalecimento da
cultura dos Cinta Larga e o fortalecimento das ações no Corredor
Tupi Mondé.

4.3.3. Objetivos específicos
• Realizar um levantamento Preliminar da Avifauna local seguindo padrões de classificação e status de importância para a conservação.
• Identificar as espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção sugerindo medidas para a sua proteção;
• Identificar as espécies no idioma Tupi-Mondé e sua relação dentro da comunidade indígena.

Em meio à mata virgem, a cerca de 10 Km de distância da Aldeia
Roosevelt, existe um ponto de apoio às atividades de caça e pesca. Localizado à beira de uma corredeira, este lugar foi utilizado
nas atividades de pesquisa do Diagnóstico, pois além de possuir
uma maloca construída sob os métodos tradicionais, a qual serviu
para abrigar as equipes e bem próximo existe uma trilha ideal
para os trabalhos de pesquisa sobre a fauna. Os indígenas chamam este local de Kanindé.
Thamyres Mesquita / Kanindé

4.3.2. Objetivos

4.3.4. Metodologia
Esta pesquisa foi realizada em três momentos entre os meses de
abril e agosto de 2013, compreendendo o fim da estação chuvosa
e início da seca, uma fase de transição entre as duas notáveis
estações do ano na região norte (SILVA ET AL, 2013).
1. De 25 a 30 de Abril de 2013, na Aldeia Roosevelt.
2. De 23 a 29 de Maio de 2013, no acampamento.
3. De 27 a 30 de Agosto de 2013, na Aldeia Roosevelt e acampamento.
4.3.4.1 Locais de amostragem
Aldeia Roosevelt
Situada à margem esquerda do rio Roosevelt, esta aldeia localiza-se em uma área sem muitas árvores. Nela, tem uma represa
d’água construída pelos próprios indígenas, na principal intenção
de criação de peixe. Não muito distante, existe uma considerável área de formação florestal onde se percebe alguns pontos
de avançado grau de degradação, o que é perceptível devido à
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Figura 84 - Acampamento.

4.3.4.2 Métodos
A amostragem foi feita utilizando os métodos Captura com redes de neblina e Observação. Oportunamente, relatos indígenas
em meio às conversas informais no período de campo foram de
grande valia para enriquecer as informações compostas nessa pesquisa. A interação entre os pesquisadores também foi importante
no sentido de compartilhar informações que puderam ser adicionadas, como por exemplo o registro de aves no armadilhamento
fotográfico (câmeras traps) da equipe de mastofauna.

Wanderson dos Santos / Kanindé

Acervo Kanindé

Figura 85 - Penelope jacquacu. Armadilha fotográfica.

Figura 87 - Pesquisadora em conversa com Lucia Cinta Larga.

Wanderson dos Santos / Kanindé

Este método direcionado para as espécies que ocorrem nos extratos inferiores do ambiente florestal tem como principal benefício observar características morfológicas e biológicas do espécime
capturado. Para a captura foram utilizadas 10 redes (malha de 36
mm) medindo 12m x 2,5m cada, onde foram estendidas em sequência linear, formando uma barreira de 300 m2. A captura foi realizada por três dias consecutivos em cada um dos locais de amostragem. As redes foram abertas imediatamente após o amanhecer,
monitoradas de hora em hora e fechadas após quatro horas. Os
trabalhos de captura somaram seis dias, gerando um esforço de
240 horas/rede. Entre os intervalos de monitoramento das redes
também foram feitas observações e registros fotográficos.

Wanderson dos Santos / Kanindé

Figura 88 - Aluno da escola, Giliard Cinta Larga, exibindo seu desenho.

Captura com redes de neblina

Figura 86 - Rede de neblina em atividade.
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4.3.5. Resultados e Discussão
Este levantamento gerou uma lista de 107 espécies, somando todos os tipos de registros. Com esses registros foi possível criar o
gráfico de acumulação de espécies no qual demonstra a quantidade de espécies registradas por dia de pesquisa. Neste gráfico é
perceptível que a linha que mostra essa acumulação de espécies é
contínua e sem estabilização, comprovando que ainda tem muitas
espécies a serem registradas nesta região.
Figura 89 - Gráfico de acumulação de espécie

nindé), que está ameaçada de extinção em Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo e Paraná (PARANÁ, 2009). Essas espécies, além
dos riscos com as questões de degradação do hábitat, também
estão na lista dos animais silvestres mais cobiçados pelo tráfico
ilegal. Com isso, a Amazônia torna-se o refúgio para a conservação de espécies e observando que os remanescentes florestais
estão nas UC’s (Unidades de Conservação), e que as TI’s são as
de maior proteção, percebe-se o tamanho da responsabilidade
dos protetores desses territórios, os indígenas, a garantir a manutenção dessas espécies e que este é o momento de pensar em um
plano de conservação de aves e plano de ecoturismo na categoria
de observação de aves.
Classificando as espécies registradas nessa TI, a partir da Lista de
espécies do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO),
todas as espécies deste levantamento estão classificadas como Residentes (evidências de reprodução no país disponíveis), com exceção do Tringa solitária, também chamado de Maçarico solitário
onde está classificado como VN . Dentro dessa classificação, pode-se destacar o Psophia viridis (Jacamim-de-costas-verdes) que é
considerado endêmico do Brasil.

As 107 espécies registradas neste levantamento estão representando 37 famílias, dentre as quais os Psitacídeos se destacam com
o maior número registros, seguido de Acciptridae, Tinamidae e
Strigidae. A figura 90 apresenta as famílias representadas com
mais de uma espécie.
Figura 90 - Quantidade de espécie por família

Citando o endemismo regional, é importante demonstrar que a
região na qual ocupam os Cinta Larga, está localizada na mais importante zona de endemismo segundo Haffer (1974), o interflúvio
Madeira – Tapajós. Essa área já está sendo estudada há muitos
anos e trás consigo uma riqueza de espécies inigualável. Além
disso, a área do mini interflúvio Madeira – Aripuanã também está
sendo foco de estudo, onde pesquisadores comprovam a variabilidade genética das aves que ali habitam. A referida área encontra-se exatamente na região do presente levantamento. Pássaros
dos gêneros Capito e Rhegmatorhina estão sob um grau de variação geográfica e endemismo biológico maior que em qualquer
outro lugar na Amazônia (MMA, 2007). Tais gêneros não foram
registrados na Terra indígena Roosevelt nos períodos em que a
equipe esteve em campo, mas há registros destes na região e está
comprovada a importância de garantir o avanço nos estudos de
avifauna nessa área.

4.3.7. Relações do povo cinta larga com as
aves
4.3.6. Status de conservação das espécies
Alertando quanto ao status de conservação e seguindo a Lista
Vermelha da IUCN (União Internacional para a Conservação da
Natureza e dos Recursos Naturais) das espécies ameaçadas, das
107 espécies aqui registradas apenas uma está sob a classificação
QUASE AMEAÇADA: A Harpia harpyja, tão conhecida como Gavião Real ou Gavião de penacho. Pertence a ordem Acciptriformes, família Acciptridae e é uma das maiores aves de rapina do
mundo (CAMARGO, F. G; BRITO, M. E; SILVA, D. C. 2014).
Apesar de todas as outras 106 espécies registradas na TI Roosevelt
não estarem sob o risco de extinção, não significa que inexistem
ameaças. A degradação do ambiente é o principal fator responsável pela extinção ou diminuição do aparecimento de espécies.
Deve-se atentar às espécies de maior apreciação, como as da família Psittacidae, que com 86 espécies registradas no Brasil, duas
já foram extintas da natureza (Anodorhynchus glaucus- arara azul
pequena e Cyanopsitta spixii - ararinha-azul). Assim, temos 84
espécies presentes no Brasil e destas, algumas já estão sob ameaça
nas regiões sul e sudeste. Um exemplo é a Ara ararauna (Arara Ca126

Aproveitando os momentos em que a equipe esteve na presença
de indígenas, foram instigadas algumas conversas (informais) sobre a relação deles com as aves. Foi percebido que a importância
desse grupo faunístico na vida do povo Cinta Larga baseia-se na
alimentação e artesanato.
Na alimentação, eles não mantêm tantas restrições e se alimentam de quase todas as espécies, com exceção dos urubus (espécies da família Cathartidae). A única advertência observada nesse
contexto é que o Crypturellus cinereus (Inhambu preto) e Penelope jacquacu (Jacú de Spix) não pode ser consumido por pais e
mães recentes (período de resguardo).
No artesanato, utilizam penas das mais variadas espécies, mas as
preferências são Pauxi tuberosa (Mutum-Cavalo) e as espécies da
família Psittacidae (Araras e papagaios) e Ramphastidae (Tucanos
e araçaris). As penas do Harpya harpyja (gavião real) também são
usadas e, como é uma ave muito rara e consequentemente de difícil captura, suas penas são muito valorizadas sendo usadas para
a ornamentação das melhores flechas, aquelas que são compostas
de maiores detalhes e com isso, impõe mais respeito e admiração

para aqueles que a usa. Em uma conversa com o Ivan Cinta larga,
pesquisador indígena, foi perguntado sobre a forma de captura
de um gavião real, ele explicou: “A gente faz casinha lá em cima.
Uma espera no ninho. Sobe amarrado num cipó”.

Mitos e crenças não existem tanto quanto no passado e as histórias que perduram até os dias atuais se resumem basicamente nas
seguintes (Tabela 40).

Tabela 40 - Nomes de espécie em tupi monde

Nome na LínguaTupi

Nome em Português

Nome Científico

Significado

Mawyk

Inhambu-relógio

Crypturellus strigulosus

Ele canta de hora em hora.

Pupua

Corujinha-orelhuda

Megascops watsonii

Alerta que o bando de “porcão” está
próximo a aldeia.

Jukap

Corruíra

Troglodytes musculus

Avisa que vai acontecer algo ruim.

Irala kipxi

Não identificada

-

Essa espécie, de tamanho pequeno,

-

avisa que vem sogro ou genro ruim.

Irala kipxi

Não identificada

Sarap

Acauã ou Falcão-relógio

Nguatjap

Não identificada

Essa espécie, de tamanho grande,
avisa que vem sogro ou genro bom.
Herpetotheres cachinnans ou

Alerta que alguém vai morrer

Micrastur semitorquatus
-

Alerta que vem gente no dia seguinte

Existe na TI Roosevelt uma avifauna abundantemente diversa,
considerando que em apenas uma etapa de campo foram registadas mais de 100 espécies. Supondo mais uma etapa de campo,
com sazonalidade diferente e comparando as listas elaboradas em
regiões próximas, como a da TI Zoró (no prelo) e TI sete de setembro (CARDOZO, 2011), pode-se confirmar que o numero de
espécies da região ultrapassa 360. Este levantamento colabora de
forma muito positiva na representação avifaunística do interflúvio
Madeira – Tapajós.

Thamyres Mesquita / Kanindé

4.3.8. Considerações finais e recomendações

Considerando a abundancia de aves e a pressão antrópica da
região cada vez mais preocupante, algumas medidas são importantes para incluir ao Plano de gestão da TI Roosevelt: Plano de
conservação de aves e Plano de ecoturismo, na categoria de observação de aves.
É importante também buscar junto aos indígenas alternativas
econômicas e sustentáveis que possam parar a extração ilegal de
madeira dentro da Terra Indígena. Este aspecto apresenta-se em
caráter emergencial, pois grande parte das espécies descritas depende direta ou indiretamente da floresta preservada.

Exemplar de
Vanellus chilensis/
Quero Quero
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Tabela 41 - Lista da avifauna da TI Roosevelt

Legenda: Registro: I = relato indígena; F = fotográfico; V = vestígios; O = ocular (visualização); VO = vocalização. Status IUCN: LC =
pouco preocupante; NT = quase ameaçada; Status CBRO: R = residente (evidências de reprodução no país disponíveis); E = espécie
endêmica do Brasil; VN = visitante sazonal oriundo do hemisfério norte.
IUCN:
CBRO:
Táxon

Nome português

Tupi-Mondé
(Zoró)

Registro

Status
IUCN

Status
CBRO

Tinamidae Gray, 1840
Tinamus tao (Temminck, 1815)

Azulona

Wajã

I

LC

R

Tinamus major (Gmelin, 1789)

Inhambu de cabeça vermelha

Tynylya

I

LC

R

Inhambu galinha

Mawyk

I

LC

R

Inhambu preto

Tynaa

I

LC

R

Tururim

Ndˆyn

I

LC

R

Tinamus guttatus (Pelzeln, 1863)
Crypturellus cinereus (Gmelin, 1789)
Crypturellus soui (Hermann, 1783)
Crypturellus strigulosus (Temminck, 1815)
Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)

Inhambu relógio

Mawyk

I

LC

R

Inhambu anhangá

Ndˆyn

I

LC

R

Pato do mato

Ipejaa

F

LC

R

Anatidae Leach, 1820
Cairina moschata (Linnaeus,1758)
Cracidae Rafinesque, 1815
Penelope jacquacu (Spix, 1825)
Aburria cumanensis (Jacquin, 1784)
Pauxi tuberosa (Spix, 1825)

Jacu de Spix

Tamúap

I

LC

R

Jacutinga de garganta azul

Pixakuut

F

LC

R

Mutum cavalo

Wakuuj

I

LC

R

Biguá

Mbulip Pusãpip

V

LC

R

Biguatinga

-

V

LC

R

Phalacrocoracidae Reichenbach, 1849
Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)
Anhingidae Reichenbach, 1849
Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766)
Ardeidae Leach, 1820
Socó boi

Mbakabeap

I

LC

R

Garça da mata

Mbakabeap

I

LC

R

Ardea cocoi (Linnaeus, 1766)

Garça moura

Wakaalaap

F

LC

R

Ardea alba (Linnaeus, 1758)

Garça branca grande

Wakaalaap

F/O

LC

R

Garça-real

Ixibuukyp

F/O

LC

R

Garça branca pequena

Wakaalaap

F

LC

R

Coró-coró

Kulukulukap

F/O

LC

R

Cathartes aura (Linnaeus, 1758)

Urubu-de-cabeça-vermelha

Ambiup*

F/O

LC

R

Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)

Urubu-de-cabeça-amarela

Ambiup*

F/O

LC

R

Urubu-da-mata

Ambiup*

F

LC

R

Urubu-de-cabeça-preta

Pandirip akyn*

F/O

LC

R

Urubu rei

Majakuu kirap*

O

LC

R

Elanoides forficatus (Linnaeus, 1758)

gavião-tesoura

Keneneên

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825

Gaviãozinho

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)
Agamia agami (Gmelin, 1789)

Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)
Egretta thula (Molina, 1782)
Threskiornithidae Poche, 1904
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)
Cathartidae Lafresnaye, 1839

Cathartes melambrotus (Wetmore, 1964)
Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758)
Accipitridae Vigors, 1824

I

LC

R

F/O

LC

R

gavião-do-igapó

Ikumbebaa

I

LC

R

Gaviao Carijó

Ikuluan

F/O

LC

R

Harpia harpyja (Linnaeus, 1758)

gavião-real

Ikûlû teree

I/V

NT

R

Spizaetus tyrannus (Wied, 1820)

gavião-pega-macaco

Iculúkip

I

LC

R

gavião-pato

Kundamââ

I

LC

R

jacamim-de-costas-verdes

Tamaliap

I/V

LC

R, E

frango-d’água-Comum

Xikaturuup

F/O

LC

R

Maçarico solitário

Mbyryryj

F/O

LC

VN

Helicolestes hamatus (Temminck, 1821)
Rupornis magnirostris(Gmelin, 1788)

Spizaetus melanoleucus (Vieillot, 1816)
Psophiidae Bonaparte, 1831
Psophia viridis (Spix, 1825)
Rallidae Rafinesque, 1815
Gallinula galeata(Lichtenstein, 1818)
Scolopacidae Rafinesque, 1815
Tringa solitaria (Wilson, 1813)
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Nome português

Tupi-Mondé
(Zoró)

Registro

Status
IUCN

Status
CBRO

Quero-quero

Tjen tj˜en

F/O

LC

R

Jaçanã

Tululu

F/O

LC

R

Columbina talpacoti (Temminck, 1811)

Rolinha-roxa

Ndjuluj

F/O

LC

R

Geotrygon violacea (Temminck, 1809)

Juriti vermelha

Ijûû

F/O

LC

R

Cigana

Seek sek yp

I

LC

R

Chincoã-pequeno

Ngutakalap yp

I

LC

R

Alma-de-gato

Ngutakalap yp

I

LC

R

Crotophaga major (Gmelin, 1788)

Anu-coroca

Walîîmaap

O

LC

R

Crotophaga ani (Linnaeus, 1758)

Anu-preto

Walîîmaap

O

LC

R

Megascops choliba (Vieillot, 1817)

corujinha-do-mato

Pupua

I

LC

R

Megascops watsonii (Cassin, 1849)

corujinha-orelhuda

Pupua

I

LC

R

Lophostrix cristata (Daudin, 1800)

coruja-de-crista

Mbukbuk

I

LC

R

Táxon
Charadriidae Leach, 1820
Vanellus chilensis (Molina, 1782)
Jacanidae Chenu & Des Murs, 1854
Jacana jacana (Linnaeus, 1766)
Columbidae Leach, 1820

Opisthocomidae Swainson, 1837
Opisthocomus hoazin (Statius Muller, 1776)
Cuculidae Leach, 1820
Coccycua minuta (Vieillot, 1817)
Piaya cayana (Linnaeus, 1766)

Strigidae Leach, 1820

murucututu

Mbukbuk

I

LC

R

caburé-da-amazônia

Pupua

I

LC

R

caburé

Pupua

I

LC

R

coruja-buraqueira

Pupua

I

LC

R

bacurau ocelado

Mbakula

O

LC

R

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789)

bacurau

Mbakula

O

LC

R

Chordeiles nacunda (Vieillot, 1817)

corucão

Mbakula

O

LC

R

Beija-flor-de-veste-preta

Kirã

F

LC

R

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766)

Martim-pescador-grande

Ixanamã

O

LC

R

Chloroceryle amazona (Lathan, 1790)

Martim-pescador-verde

Ixanamã

F

LC

R

Ariramba-do-paraíso

Pytpytryp

F

LC

R

Macuru-pintado

Ikumbea

F

LC

R

Chora-chuva-preto

Tjankulua

VO

LC

R

Saripoca-de-gould

Djukandynk

F/O

LC

R

Benedito-de-testa-vermelha

Kerepixyjn

F

LC

R

Pica-pau-de-topete-vermelho

Serebaa

F/O

LC

R

Gavião de anta

Nzeap

F

LC

R

Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)
Glaucidium hardyi (Vielliard, 1990)
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
Athene cunicularia (Molina, 1782)
Caprimulgidae Vigors, 1825
Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844)

Trochilidae Vigors, 1825
Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)
Alcedinidae Rafinesque, 1815

Galbulidae Vigors, 1825
Galbula dea (Linnaeus,1758)
Bucconidae Horsfield, 1821
Notharchus tectus(Boddaert, 1783)
Monasa nigrifrons (Spix, 1824)
Ramphastidae Vigors, 1825
Selenidera gouldii (Natterer, 1837)
Picidae Leach, 1820
Melanerpes cruentatus (Boddaert, 1783)
Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)
Falconidae Leach, 1820
Daptrius ater (Vieillot, 1816)
Ibycter americanus (Boddaert, 1783)

Gralhão

Akakaj

I

LC

R

Caracara plancus (Miller, 1777)

Caracará

Mbajaku kãj

F

LC

R

Acauã

Sarap

F/O

LC

R

Falcão-relógio

Sarap

I

LC

R

Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758)
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)
Psittacidae Rafinesque, 1815
Ara ararauna (Linnaeus, 1758)
Ara macao (Linnaeus, 1758)
Ara chloropterus (Gray, 1859)

arara-canindé

Paaraa

I

LC

R

araracanga

Kasal tere

F/O

LC

R

arara-vermelha-grande

Amia

F

LC

R
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Maracanã-guaçu

Ketkettul

F

LC

R

Orthopsittaca manilatus (Boddaert, 1783)

Maracanã-do-buriti

Ketkettul

I

LC

R

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758)

Maracanã-pequena

Ketkettul

I

LC

R

Aratinga Laucophthalmus (Statius Muller, 1776)

Periquitão-maracanã

F

LC

R

Periquito-de-cabeça-suja

Ngeretjykyp

F/O

LC

R

I

LC

R

Táxon
Ara severus (Linnaeus, 1758)

Aratinga weddellii (Deville, 1851)
Pyrrhura perlata (Spix, 1824)

Tiriba-de-barriga-vermelha

F

LC

R

Tuim-santo

Xylyj xylyjkyp

I

LC

R

Periquito-de-asa-dourada

Xylyj xylyjkyp

I

LC

R

I

LC

R

Awalap

I

LC

R

Tiriba-de-cara-suja

Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854)
Forpus passerinus (Linnaeus, 1758)
Brotogeris chrysoptera (Linnaeus, 1766)
Pyrilia barrabandi (Kuhl, 1820)

Curica-de-bochecha-laranja
Curica-verde

Graydidascalus brachyurus (Kuhl, 1820)
Pionus menstruus (Linnaeus, 1766)

Maitaca-de-cabeça-azul

Patatuja

F/O

LC

R

Amazona farinosa (Boddaert, 1783)

Papagaio-moleiro

Awalap petãj

I

LC

R

Papagaio-campeiro

Awalap

I

LC

R

Rendadinho

Mbipbipkypwej

F

LC

R

Mãe-de-taoca

Xypkyraa

O

LC

R

Arapaçu-pardo

Ujkaa

F

LC

R

Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788)
Thamnophilidae Swainson, 1824
Willisornis poecilinotus (Cabanis, 1847)
Phlegopsis nigromaculata (d’Orbigny & Lafresnaye,1837)
Dendrocolaptidae Gray, 1840
Dendrocincla fuliginosa (Vieillot, 1818)

Arapaçu-da-taoca

Ujkaa

F

LC

R

Deconychura longicauda(Pelzeln, 1868)

Arapaçu-rabudo

Ujkaa

F

LC

R

Glyphorynchus spirurus (Vieillot, 1819)

Arapaçu-de-bico-de-cunha

Ujkaa

F

LC

R

Xiphorhynchus elegans (Pelzeln, 1868)

Arapaçu-elegante

Ujkaa

F

LC

R

Cricrió

Kut raa

VO

LC

R

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766)

Bem-te-vi

Maj˜ee j˜ee ja

F/O

LC

R

Tyrannus melancholicus (Vieillot, 1819)

Suiriri

Piririi

F

LC

R

Andorinha-serradora

Xulipkap

F

LC

R

Andorinha-doméstica-grande

Xulipkap

F

LC

R

Andorinha-do-rio

I ma xulipkap

F/O

LC

R

Corruíra

amixirulupkyp

F/O

-

R

F

LC

R

Dendrocincla merula (Lichtenstein, 1829)

Cotingidae Bonaparte, 1849
Lipaugus vociferans (Wied, 1820)
Tyrannidae Vigors, 1825

Hirundinidae Rafinesque, 1815
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
Progne chalybea (Gmelin, 1789)
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)
Troglodytidae Swainson, 1831
Troglodytes musculus (Naumann, 1823)
Donacobiidae Aleixo & Pacheco, 2006
Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766)

Japacanim

Thraupidae Cabanis, 1847 9
Paroaria gularis (Linnaeus, 1766)
Paroaria capitata (d’Orbigny & Lafresnaye, 1837)

cardeal-da-amazônia

mbugumã

F

LC

R

cavalaria

mbugumã

F

LC

R

Tiziu

-

F/O

LC

R

japú

Irala

O

LC

R

Xexéu

mbarumpzut

O

LC

R

Senaap

F/O

LC

R

Emberizidae Vigors, 1825 2
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766)
Icteridae Vigors, 1825 5
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769)
Cacicus cela (Linnaeus, 1758)
Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)

130

Iraúna-grande

131
Thamyres Mesquita / Kanindé

Israel Vale Junior / Kanindé

Israel Vale Junior / Kanindé

4.4 RÉPTEIS E ANFÍBIOS
4.4.1. Apresentação
Répteis e anfíbios são muito importantes para a manutenção dos
processos ecológicos que ocorrem nas diversas formações florestais, serrapilheira (camada de folhas do chão), dossel (copa das
árvores), sub-bosque, etc. Anfíbios, por exemplo, são importantes
na composição da serrapilheira das florestas, visto que servem de
alimentos para diversas outras espécies (como é o caso de serpentes batracófagas – que comem sapos) além de predar diversas
outras espécies (Duellman, 1990; Duellman & Trueb, 1994.). Do
ponto de vista do conhecimento ecológico, o papel dos anfibios é
fundamental ao meio ambiente, devido à atuação como bioindicador (sua presença ou não indica a saúde da floresta, por exemplo), pela grande sensibilidade à contaminação da água e do ar, já
que grande parte da respiração se dá através da pele.
A diversidade de espécies na região Neotropical ainda é, por incrível que pareça, subestimada. Na última década por exemplo
foram descritas mais de 700 espécies novas em todo o mundo,
sendo que a maioria nos Neotrópicos.
Pouco ainda se conhece sobre essa riqueza de espécies da herpetofauna na Amazônia, tendo algumas regiões subamostradas.
Uma prova disso é o registro de novas espécies bem como o relato
de novas ocorrências para a região (e.g.,Carvalho, 2002; Hoogmoed and Prudente, 2003; Bernarde and Moura-Leite, 1999;
Franco and Ferreira, 2003).
Para Rondônia, os estudos desenvolvidos na área de herpetofauna ainda são muito escassos, se comparados com outras regiões
do país. Esta região é de extrema importância quando se trata
de biodiversidade, visto que apresenta um mosaico entre cerrado
e floresta Amazônica. Dentre os estudos realizados destacam-se
alguns inventários de espécies e estudos ecológicos (Vanzolini,
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1986; Nascimento et al., 1988; Jorge Da-Silva, 1993; Bernarde et
al, 1999; Giaretta et al., 2000; Brandão, 2002; Gainsbury & Colli,
2003; Vale-Junior, 2006; Bernarde & Abe, 2006; Bernarde, 2007;
Bernarde & Macedo, 2008; Turci & Bernarde, 2008;).
Os estudos para se conhecer melhor a composição da herpetofauna de Rondônia devem ser realizados o mais breve possível, pois a
fragmentação florestal e a perda de cobertura vegetal ocasionada
pelo desmatamento para formação de pastagem e extração ilegal
de madeira tende a configurar um decréscimo na abundância de
espécies visto a perda de ambientes que apresentam as condições
necessárias para a sobrevivência das mesmas. Os estudos também
são necessários para registrar e entender por exemplo as relações
(manejo, crenças, utilização) de comunidades indígenas.

4.4.2. Metodologia
a) Procura visual limitada por tempo: (Campbell & Christman,
1982; Scoot, et al., 1989; Martins & Oliveira, 1999) A procura
visual consiste de deslocamento a pé, muito lento através do ambiente a ser amostrado (carreadores de madeira, trilhas pré-estabelecidas, igarapés, estradas), à procura das serpentes focais,
anfíbios anuros e lagartos, com as pessoas procurando em lados
contrários, ou seja, um para o lado direito e outro para o esquerdo, otimizando o método. Três pessoas trabalharam durante a
procura limitada por tempo. O esforço de procura se estendeu a
todos os microhabitats acessíveis, incluindo possíveis abrigos (em
tocas, sob troncos, em clareiras na mata, na vegetação, na água).
Foram amostrados espécimes em atividade durante o dia e a noite e outras dormindo sobre a vegetação a noite. As espécies de
serpentes fossoriais e aquáticas foram relativamente mais difíceis
de encontrar devido aos seus hábitos. A duração dos períodos
de procura dependeu da disponibilidade de tempo na área. Foi
anotado o esforço de amostragem (em horas-homem de procura)

em cada período de procura. À noite os períodos de amostragem
foram de aproximadamente cinco horas, geralmente das 18:00h
às 23:00h, enquanto que no período diurno foram gastos cerca
de quatro a sete horas de procura visual.
b) Coletas por terceiros: (Cunha & Nascimento, 1978) A coleta
por terceiros consistiu no auxílio dos membros de outras equipes
na captura e registro de espécimes. Quando o espécime (principalmente serpentes) não era capturado, apenas as informações
transmitidas por pesquisadores capazes de reconhecer as espécies
eram consideradas. Foram repassadas aos pesquisadores indígenas informações sobre a periculosidade de algumas espécies de
serpentes e a importância ecológica da herpetofauna.
c) Manejo e identificação dos espécimes: Independente do método utilizado, cada espécime era manuseado, quando necessário, utilizando-se pinções e ganchos. A maioria foi identificada e
fotografada ainda no local de amostragem. Para cada exemplar
amostrado, foram anotados: gênero/espécie; data e horário de
captura; nome do coletor; local; tipo de ambiente; sexo (quando
possível averiguar); micro habitat (tipo e altura); atividade (deslocando-se ou em repouso); e observações adicionais (comportamento de caça e defensivo, detalhes de coloração, marcas naturais, presença de ovos, presença de presas no estômago), além
de coordenadas geográficas utilizando aparelho receptor GPS
Garmim 76Csx.
Os espécimes coletados foram identificados com base na experiência dos coletores e nas chaves e descrições presentes nos trabalhos de PETERS & OREJAS-MIRANDA (1970), DIXON (1989),
SILVA JR. (1993), CUNHA & NASCIMENTO (1993), MARTINS &
OLIVEIRA (1999), AVILA-PIRES, 1995.
Todas as informações acima foram anotadas em caderno de campo e repassadas para formulários específicos preparados previamente;
Toda a equipe de pesquisadores não índios foi autorizada a ingressar nos limites da Terra Indígena pela comunidade indígena
Cinta Larga e Fundação Nacional do Índio.

4.4.3 - Resultados e discussão
Por se tratar de um estudo de curto prazo, os resultados obtidos
são qualitativos, representando apenas parte das espécies que vivem na Terra Indígena Roosevelt (estudos em longo prazo levariam a um incremento muito significativo do conhecimento da
composição e estrutura da herpetofauna daquele território indígena).
Foram registradas dezenove espécies de anfíbios e vinte e seis de
répteis (Apêndice I). Todas as espécies foram apenas observadas
e fotografadas. Algumas foram capturadas momentaneamente e
depois de identificadas, liberadas.
A maioria dos registros foi realizada durante a noite. O maior esforço de procura durante o período noturno está associado ao
fato de que um número maior de espécies é encontrado durante
o período noturno, indicando maior taxa de encontros espécies
da herpetofauna neste período. Outro fator a ser considerado é o
fato das serpentes de hábito noturno abrigarem-se durante o dia
a fim de evitar predadores, dificultando seu encontro, enquanto
que as espécies de hábitos diurnos costumam dormir expostas
sobre a vegetação a noite.

A maioria dos espécimes de anfíbios foram encontrados no chão
(serrapilheira). Serpentes e Lagartos foram encontrados, na maioria, utilizando a vegetação (máximo 3m de altura) para forrageio,
deslocamento ou repouso. Um pequeno exemplar de Paleosuchus palpebrosus Jacaretinga foi encontrado no rio Roosevelt. Platemys platycephala tracajá foi encontrado somente a carapaça de
um indivíduo provavelmente predado. Bothrops atrox jararaca
foi amostrada próxima a aldeia Roosevelt em um ambiente de
pasto na estrada de acesso à aldeia, bem como na área de floresta
distante 10km da aldeia, rio Roosevelt abaixo. Epicrates cenchria
salamanta foi encontrada restos de um individuo atropelado na
estrada de acesso a TI, próximo ao limite. Lachesis muta Pico de
jaca foi encontrada atravessando a estrada no início da noite,
próxima a aldeia Pupunha. Esta espécie é tipicamente de áreas
florestais não tolerando perturbações no ambiente. Os indígenas
relataram muitos encontros com esta espécie.
Na TI Roosevelt ocorre grande pressão pelos recursos naturais
principalmente a retirada de madeira sem critérios, desmatamentos e o garimpo (constatamos algumas balsas sendo construídas as
margens do rio, dentro da TI). Esse processo é histórico naquela
região, sendo palco até mesmo de conflitos que vitimaram indígenas, garimpeiros, madeireiros. Outro fato é a cumplicidade
de alguns indígenas que permitem o acesso de pessoas que vão
cometer estes ilícitos ambientais dentro daquele território (constatamos isso através de informações da própria comunidade). A extração ilegal de madeira tem se acentuado no entorno de algumas
aldeias (em algumas os caminhões carregados com toras passam
pelo pátio da aldeia).
A extração de madeira de forma descontrolada tem uma série de
impactos sobre a herpetofauna. Por exemplo, o efeito da produção de clareiras proporcionada pelo corte de grandes árvores tem
afetado os mecanismos de termorregulação de algumas espécies
de lagartos e serpentes, perda direta do ambiente de lagartixas e
lagartos arborícolas, aumento da temperatura que pode estar prejudicando algumas espécies de anfíbios anuros através da perda
de poças utilizadas para deposição de ovos e girinos.
As perturbações no ambiente mudam a disponibilidade dos substratos, além de alterar as relações competitivas entre os organismos, aumento da taxa de predação, diminuição do potencial
reprodutivo, limitações nas atividades de forrageio, entre outros.
Algumas poucas espécies podem se adaptar a ambientes alterados e em desequilíbrio. É o caso de Oxyrhopus melanogenys falsa
coral, Ameiva ameiva calango verde, Rhinella marina sapo cururu
que conseguem utilizar ambientes como pastos e áreas periantrópicas (com construções humanas).
A maioria das espécies amostradas neste estudo é considerada comum na região. Particularmente, algumas espécies estão ausentes
devido à falta de incremento de outras metodologias complementares que poderão ser utilizadas em outros momentos.
Todas as espécies florestais registradas são conhecidas de parte
ou de toda a Amazônia, algumas com distribuição mais ampla
(extra Amazônica). Das espécies de áreas abertas, a grande parte
ou tem distribuição ampla no continente, ou é ligada à diagonal
de formações abertas da América do Sul, especialmente em sua
porção centro-oeste.
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Devido ao pouco tempo disponível pela equipe dentro das aldeias e também pelo insucesso em realizar uma oficina para tratar
da relação daqueles indígenas com a herpetofauna não foi possível coletar muitas informações sobre o tema. Porém em algumas
poucas conversas e entrevistas realizadas é possível afirmar que
estes apresentam semelhanças a outros povos indígenas do Corredor Etnoambiental Tupi Mondé. Esse grupo indígena tem forte
ligação com os animais em geral. Todas as histórias contadas tem
em seus personagens animais da fauna local (principalmente aves
e mamíferos). Nota-se também que os mesmos tem seu próprio
sistema de classificação taxonômica para identificar e agrupar as
espécies da herpetofauna. As designações a princípio parecem
acontecer de acordo com aspectos biológicos, comportamento,
periculosidade ou algum mito ou historia.
Ainda sim foi possível verificar que uma parte das espécies da
herpetofauna estão ligadas a lendas e mitos referentes a desgraças, mau agouro ou morte (caso das cobras cegas que são um
sinal de morte). Tracajás e jabutis também não constam como os
animais preferidos dos Cinta Larga.
Podemos, durante o trabalho, verificar o consumo
pelos indígenas de algumas espécies da herpetofauna, como é o caso de jacarés e jabutis. Foi
possível verificar em alguns relatos que antigamente haviam alguns tabus e restrições severas quanto ao consumo de algumas espécies
animais. Porém o que se tem visto é o consumo indiscriminado de todo tipo de animal – caracterizando uma busca pelos
indígenas por alternativas proteicas.

4.4.5 Considerações finais
A amostragem realizada não pode ser considerada exaustiva,
por questões de tempo, deslocamento entre pontos amostrais,
financeiras e logísticas que não permitiram o uso de metodologias como armadilhas de interceptação e queda e mais tempo em
campo durante a pesquisa, o que melhorariam significativamente
os resultados. É importante realizar estudos nas áreas onde não
houve exploração madeireira onde provavelmente abriga fauna
específica e para se estabelecer comparação com as áreas onde já
houve/há exploração. Também vale a pena realizar estudos sobre
os impactos do garimpo de diamante, mesmo que este não se encontre na TI em estudo, o acesso dos garimpeiros é realizado por
ela. Vale ressaltar também que há impactos visíveis desta atividade
nas águas do rio Lage, afluente do rio Roosevelt a pouca distancia
dos aldeamentos.
Interessante também que se busque recursos para implementar
projeto de monitoramento da herpetofauna local utilizando metodologia simples onde os indígenas podem atuar diretamente
como pesquisadores. Os dados gerados podem servir de subsidio
para tomada de decisões na gestão daquele território indígena,
conhecimento do sistema classificatório dos Cinta Larga de forma
como eles veem e interagem com todo o ecossistema local. Estas
atividades podem vir a ajudar os indígenas a registrar estes aspectos ligados a sua cultura antes que isso seja perdido.
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Tabela 42- Lista das espécies da herpetofauna

Lista das espécies da herpetofauna (Amphibia e Reptilia) amostradas na Terra Indígena Roosevelt, Espigão do Oeste, Rondônia, Brasil.
Ordem

Família

Anura

Bufonidae

Espécie

Nome Popular

Nome Tupi-Mondé

Rhinella margaritifera (Laurenti, 1768)

Sapo folha

Tjua

Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Sapo cururu

Waj
Tjua

Rhaebo guttatus (Schneider, 1799)

Sapo cururu

Aromobatidae

Allobates gr. Marchesianus (Melin, 1941)

-

Hylidae

Hypsiboas boans (Linnaeus, 1758)

Rã canoeira

Ngalameej

Hypsiboas geographicus (Spix, 1824)

-

Ngalameej

Hypsiboas lanciformis (Cope, 1871)

-

Ngalameej

Osteocephalus taurinus (Steindachner, 1862)

Perereca

Ngalameej

Phyllomedusa tomopterna (Cope, 1868)

Perereca macaco

Ngalameej

Phyllomedusa vaillanti (Boulenger, 1882)

Perereca macaco

Ngalameej

Scinax ruber (Laurenti, 1768)

Gia

Ngalameej

Trachycephalus resinifictrix (Goeldi, 1907)

Gia

Ngalameej

Adenomera andreae (Müller, 1923)

Rã

Tjua

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)

Rã

Tjua

Leptodactylus mystaceus (Spix, 1824)

Rã

Tjua

Leptodactylus pentadactylus (Linneaus, 1758)

Rã pimento

Tjua

Leptodactylus rhodomystax (Boulenger, 1884” 1883”)

Rã

Tjua

Leptodactylidae

Leptodactylus lineatus (Schneider, 1799)

Rã

Tjua

Craugastoridae

Pristimantis fenestratus (Steindachner, 1864)

Rã

Tjua

Anura

Phyllodactylidae

Thecadactylus rapicauda (Houttuyn, 1782)

Lagartixa

Kekek

Squamata

Dactyloidae

Dactyloa punctata (Daudin, 1802)

Calango

-

Norops fuscoauratus (D’Orbigny, 1837)

Calango

-

(Lagartos)

Dactyloa transversalis (Duméril, 1851)

Calango

-

Tropiduridae

Tropidurus oreadicus.

Calango

Ngeruã

Sphaerodactylidae

Chatogekko amazonicus (Andersson, 1916)

Calango

Ngeruã

Gonatodes hasemani (Griffin, 1917)

Calango

Ngeruã kyp

Gonatodes humeralis (Guichenot, 1855)

Calango

Ngeruã

Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758)

Calango

Ngeruã xirajaa

Calango

Ngeruã

Cercosaura eigenmanni (Griffin, 1917)

Calango

Ngeruã

Epicrates cenchria, (Linnaeus, 1758)

Cobra arco-íris

Boa constrictor (Linnaeus, 1758)

Jibóia

Chironius multiventris (Schmidt & Walker, 1943)

Cobra cipó

Tulirap

Erythrolamprus reginae (Wagler in Spix, 1824)

Cobra verde

Mbajkut

Helicops leopardinus (Schlegel, 1837)

Jararaca d’água

Mbaj

Siphlophis compressus (Daudin, 1803)

-

Mbaj

Imantodes cenchoa (Linnaeus, 1758)

Cobra cipó

Mbaj

Leptodeira annulata (Linnaeus, 1758)

-

Dipsas catesbyi (Sentzen, 1796)

Dormideira

Mbajej

Xenopholis scalaris (Wucherer, 1861)

Falsa coral

Timbuu

Bothrops atrox (Linnaeus, 1758)

Jararaca

Mbaj kirip

Lachesis muta (Linnaeus, 1766)

Pico de jaca

Mbaj kirip

Chelidae

Platemys platycephala (Schneider, 1792)

Tartaruga

Andat kiraa

Pelomedusidae

Podocnemis unifilis (Wagler, 1830)

Tracajá

Alligatoridae

Paleosuchus trigonatus

Jacaretinga

Teiidae

Gymnophthalmidae Arthrosaura reticulata (O’Shaughnessy, 1881)
Squamata

Boidae

(Serpentes)
Colubridae
Dipsadidae

Viperidae
Testudines
Crocodylia
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Mbaj
Mbaj puj

Mbajej ijapikalãj

Wawu
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5.1 ASPECTOS GERAIS DO ENTORNO
A Terra Indígena Roosevelt está situada nos municípios de Espigão d’Oeste (30,81%) e Pimenta Bueno (0,92%) em Rondônia, e
Rondolândia (6,78%) no Estado de Mato Grosso e ocupa respectivamente 30,81%, 0,92% e 6,78% do espaço territorial desses
municípios, sendo que está inserida no bioma Amazônia e possui
duas fitofisionomias: a) Floresta Ombrófila Aberta (68,28 %); b)
Floresta Ombrófila Densa (31,72 %).
Geograficamente encontra-se vizinha às TIs Sete de Setembro
(Paiterey Garah), Aripuanã, Serra Morena, Igarapé Lourdes e Parque Indígena Aripuanã, da qual se constitui o Corredor Étnico
Tupi-Mondé. Conforme o documento “Os Cinta Larga, os diamantes e os conflitos: uma cronologia”, o primeiro contato com
esses indígenas foi em maio de 1915 com a Comissão Rondon;
em 1928 ocorreu o primeiro massacre por ordens do seringalista
peruano Dom Alejandro Lopes, prosseguido de outros nas décadas seguintes, sendo que em 1963 o episódio “Massacre do Pa-

ralelo 11” ficou mundialmente conhecido e os mandantes nunca
foram punidos. O ano de 1965 é marcado pelo início do contato
oficial do Serviço de Proteção aos Índios – SPI, criado em 1910
e sucedido em 1967 pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
Outros conflitos de menor expressão foram registrados, mas a
partir de 1999 com a instalação de garimpos de diamantes a situação tornou-se tensa e agravante, o que culminou em 2004 com
a morte de 29 garimpeiros – com repercussão internacional - e
prosseguiu com o assassinato de vários indígenas, possivelmente
como vingança dos invasores.
De fato, a ação clandestina de garimpeiros não cessou após esse
episódio, mesmo como a ação repressora dos aparelhos do Estado
e da atuação do Ministério Público Federal, o que gera permanente desconforto para os Cinta-Larga que continuam pobres e com
precárias condições de vida, inclusive no que se refere à saúde, à
educação, meios de locomoção, entre outras.

5.2. PERFIL HISTÓRICO-GEOGRÁFICO
5.2.1. Rondolândia
Rondolândia do ponto de vista político-administrativo é um dos
municípios mais recentes criados naquele Estado e limita-se com
os municípios de Juína, Colniza e Aripuanã (MT) e Cacoal, Ministro Andreazza e Ji-Paraná (RO). A área territorial do Município é
de 12.701,56km², o que corresponde a 0,014% de Mato Grosso
(903.386,10km²). Os dados do Censo do IBGE (2010) no entanto,
afirma que a área é um pouco menor e possui 12.670,486km².
A sede do Município está localizada nas seguintes coordenadas
geográficas: 10°51’25” S e 61°27’23” W, e pertence a microrregião de Juína, sendo que as relações comerciais, financeiras e
bancárias ocorrem com maior frequência com o município de
Ji-Paraná – Rondônia, em razão da proximidade geográfica, e
mesmo porque um significativo número de propriedades privadas
e negócios são de pessoas que mantem vínculos diretos com a
cidade rondoniense.
É necessário ressaltar que os indígenas Zoró tem em Ji-Paraná, a
sede da Associação do Povo Indígena Zoró Pangyjej, visto que a
Administração Regional da FUNAI também se encontra na mesma
cidade, o que facilita as relações dos indígenas com o conjunto da
sociedade envolvente. Enquanto os Cinta-Larga da TI Roosevelt
estão jurisdicionado à Administração Regional de Cacoal.
É importante destacar que no passado, antes da colonização oficial, os indígenas Cinta-Larga mantiveram relações de conflitos
étnicos com os Paiter Suruí da TI Sete de Setembro, com os Ikolen (Gavião), Karo (Arara) da TI Igarapé Lourdes, com os Zoró da
TI Zoró, cujas questões estavam voltadas à disputa de territórios,
sendo potencializadas a partir da colonização.
Com a regularização desses territórios através da demarcação e
homologação das respectivas TIs, o acirramento entre as etnias
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tornaram-se mais amenas, isto porque, novas questões são colocadas como a necessidade de proteção territorial frente a garimpeiros, latifundiários e outros atores sociais oriundos da dinâmica
e reorganização espacial/territorial da Amazônia, no caso Mato
Grosso e Rondônia. Na atualidade existe entre os Cinta-Larga há
uma clareza que é necessário o intercâmbio entre os diversos povos indígenas da região, especialmente em relação aos Paiter Suruí, que segundo sua visão encontram-se mais articulados com a
sociedade nacional e desenvolvem bons projetos, sem perderem
os referenciais culturais e espirituais.
Rondolândia é resultado da nova expansão agropecuária mato-grossense, e consolida-se administrativamente na segunda metade da década de 90, quando é desmembrada do Município de
Aripuanã, sendo que o resultado dessa expansão atrai migrantes
de várias regiões do Brasil, especialmente daqueles que já haviam
desbravado Mato Grosso e Rondônia nos anos 70-90.
Foi criado em 28.01.1998 pela Lei 6.984 e instalado em
01.01.2001, portanto é um dos municípios recém-criado e como
tal recente da falta de infraestrutura e acarreta sérios problemas,
especialmente aqueles relacionados à saúde, vez que fica situado
muito distante da Capital do Estado (1.600 km de Cuiabá) e tem
como principais elos terrestre e socioeconômico as cidades de
Ji-Paraná e Cacoal no vizinho Estado de Rondônia.
Em razão de seu rápido crescimento, o município padece de infraestrutura necessária ao oferecimento de melhores condições
de vida à população. Seu base econômica está focalizada principalmente no setor primário (agricultura e pecuária) e setor secundário, no caso a indústria madeireira. O setor comercial do
município é composto por pequenas empresas, a maioria de âmbito informal.

5.2.2. Espigão D’oeste
A base territorial do município de Espigão d’Oeste é fruto do processo de ocupação e colonização da fronteira amazônica, notadamente a partida da ascensão dos governos militares, o qual tinha
como estratégia geopolítica o preenchimento do “vazio demográfico” e o “integrar para não entregar”.
Conforme registro do IBGE e de historiadores, em 1966,
o Governo Federal permitiu que os irmãos José Candido
e Romeu Melhorança comercializem terras na região por
meio da Colonizadora Itaporanga “vendendo lotes para os
colonos em terras localizadas à margem esquerda da BR364, sentido Porto Velho - Cuiabá, afastadas, aproximadamente, 30 quilômetros do leito da rodovia”.
O local escolhido por esses empreendedores foi uma
colina localizada 33 Km de Pimenta Bueno, sendo que
o nome de Espigão d’Oeste foi sugestão de um padre e
prontamente aceito pelos moradores.
A metodologia empregada pela empresa colonizadora gerou uma série de conflitos na região com mortes, sendo
que a imprensa (JB, de 17.12.71) deixa claro que houve
vendas de propriedades dentro da TI Roosevelt, além do
que Mindlin (1985, p.133 apud LEONEL, 1995, p.131)
afirma que:
Podia-se supor que a chegada do INCRA à Rondônia
evitasse repetirem-se as desastrosas incidências de colonizações privadas em área indígena. Na década de 60,
colonizadoras particulares vendiam lotes à vontade. A
colonizadora Itaporanga, por exemplo, vendeu as terras
Suruí (paiter), provocando conflitos e mortes, sem jamais
regularizar a situação dos compradores.
Também se constata que por iniciativa dessa colonizadora foi
aberta no início da década de 1970, a primeira rodovia (atual
RO-387 que liga Espigão d’Oeste à BR-364, próximo de Pimenta
Bueno), fora da esfera de competência do Governo Federal.
O desenvolvimento da região fez com que por meio da lei federal
nº 6448/1977 e decreto-lei nº 81.272/1978 elevasse a localidade
ao status político de distrito de Pimenta Bueno. Posteriormente,

a lei nº 6.921/1981 permitiu seu desmembramento de Pimenta
Bueno e sua autonomia político-administrativa, sendo instalado
como município em 01 de fevereiro de 1983.
Além da sede administrativa, Espigão d’Oeste, é constituído pelos
distritos de Boa Vista do Pacarana, Novo Paraíso, Flor da Serra e
Nova Esperança. O município se limita ao Norte com Aripuanã –
Mato Grosso, a Leste com Vilhena, a Oeste com Cacoal e Sul com
Pimenta Bueno, todos em Rondônia.

5.2.3. Pimenta Bueno
A região onde se localiza o município de Pimenta Bueno era habitada por várias etnias indígenas, sendo a Comissão Rondon em
1909 passou por ela e posteriormente com a construção da linha
telegráfica em 1912, estabeleceu uma estação na confluência do
rio
Apediá (nome indígena) ou Pimenta Bueno (nome dado por Rondon) com o rio Barão de Melgaço ou Comemoração, o que constituiu como marco inicial do futuro município. O rio e a cidade é
uma homenagem dada por Rondon ao ex-Presidente da Província
de Mato Grosso, Dr. José Antônio Pimenta Bueno ou Marquês de
São Vicente. Porém, existe outra versão que afirma que seria em
homenagem ao filho do ex-Presidente. Durante várias décadas, a
localidade de Pimenta Bueno apresentou-se com uma pequena
população, todavia, com a implantação dos projetos de colonização do INCRA e de empresas particulares, no final dos anos
sessenta e início de setenta do século passado recebeu grandes
quantitativos de migrantes especialmente do sul do país que vinham em busca de oportunidades e de terras. Com isso foi elevada ao status de subdistrito do Distrito de Rondônia (posteriormente Vila de Rondônia e hoje Ji-paraná) do Município de Porto Velho
(decreto nº 565, de 01.04.1969).
Em 11.10.1977, foi elevado à categoria de município, conforme
art. 47 da lei nº 6.448, assinada pelo Presidente da República
Gal. Ernesto Geisel, com área desmembrada do Município de Porto Velho . O município limita-se com Cacoal e Espigão d’Oeste
(Norte); Vilhena (Leste); Chupinguaia (Sul); Parecis, Primavera de
Rondônia, São Felipe d’Oeste e Rolim de Moura (Oeste). E possui
01 distrito (Marco Rondon).

5.3. ASPECTOS HUMANOS E SOCIAIS
Os estados de Rondônia e Mato Grosso apresentam taxa de fecundidade de filhos por mulher no mesmo patamar (2,32), sendo
superior ao que ocorre no Brasil (1,94). A região Centro-Oeste por
sua vez apresenta 1,93, enquanto a Norte com 2,51 (IBGE, 2010
– Síntese dos Indicadores Sociais).

Figura 91 - IDHM (2010)

Com 52 municípios, Rondônia apresentava 0,66 (IDH-M, 1991)
e com variação para 0,735 (IDH-M, 2000), 0,690 (IDH-M, 2010),
sendo que os índices de Mato Grosso era de 0,685 e 0,773 e
0,725 para os mesmos períodos, conforme apontam os dados
constantes no Figura 91 obtidos a partir do PNUD .
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013.
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Observa-se, que a metodologia utilizada na informação de 2010
não é a mesma de 2000, sendo incorporada outras variáveis de
análise, e evidenciou-se a melhoria nos indicadores de qualidade de vida, ainda que o país encontre-se situado na 75ª posição
dentre as 169 nações e a 11ª da América Latina (http://g1.globo.
com/Noticias/Brasil/0,,MUL1329072-5598,00-IDH+DO+BRASIL+MELHORA+E+PAIS+OCUPA+A+POSICAO+EM+RANKING.html acesso
em 28/08/2013).

Assim, se tem que em 2010, o Mato Grosso se posiciona entre
os 11 estados com melhores IDHMs, qualificando como “alto”,
enquanto Rondônia na 15ª posição encontra-se qualificado como
“médio”. É importante destacar que a melhoria nos indicadores
estão diretamente relacionadas às mudanças econômicas ocorridas a partir da implantação do Plano Real ocasionando a estabilização da economia e a implantação de políticas públicas que possibilitam o acesso, principalmente das classes menos favorecidas
da sociedade brasileira.
A expectativa de vida, anos de estudos, renda per capita dos brasileiros e IDH tem aumentado nos últimos trinta anos (1980-2012),
todavia esses indicadores de modo geral encontra-se abaixo da
média de vários outros países da América Latina e do mundo (85ª
posição) – e em 75ª (2010) o que evidencia a necessidade de execução de políticas públicas mais consistentes que possam diminuir
a diferença entre ricos e pobres.
Por meio desses dados oficiais verifica-se no período de 19912010 que houve uma melhoria dos indicadores de desenvolvimento humanos (renda, longevidade e educação), ou seja, que a
população passou a ter mais acessibilidade aos serviços públicos.
Em relação aos municípios que integram a Terra Indígena Roosevelt constata-se pelos dados da pesquisa do PNUD que ocorreram
também melhorias significativas nos indicadores (Figura 92), com
reflexos positivos na qualidade de vida da população, ainda que
existe um longo caminho a ser percorrido para se atingir os índices
de desenvolvimento verificados em outros países.

Figura 92 - IDH(1991/2000/2010)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. PNUD, 2013.
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Há de se considerar, ainda, que os índices de pobreza são bastante elevados, o que se caracteriza em profunda desigualdade
social. Nesse caso, o Índice de Gini (IBGE, Censo Demográfico
2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003),
aponta que Espigão d’Oeste (0,42) encontra-se melhor posicionado em termos de igualdade social, seguido por Pimenta Bueno
(0,45), Rondônia (0,46) e Mato Grosso (0,47) .
Entretanto, ao tomarmos o mesmo índice para renda domiciliar
per capita (IBGE, Censo Demográfico 2010), fica constatado que
houve o aprofundamento da desigualdade, sendo: Rondolândia
(0,5340) Espigão d’Oeste (0,5399), Pimenta Bueno (0,5500),
Mato Grosso (0,5652) e Rondônia (0,5686), isto em virtude de
quanto mais próximo de 1 for o índice maior será a desigualdade
social.

5.3.1. Demografia
A tabela 43 apresenta um resumo populacional, territorial dos
dois estados e dos municípios que integram a TIR, e que serve
de base para a análise socioeconômica da região que nos últimos
quarenta anos tem atraído grandes quantidades de migrantes, em
virtude da expansão da fronteira agrícola brasileira.
Em termos populacionais, Rondolândia apesar de possuir a maior
área territorial apresenta a menor densidade populacional em razão de ser um município recém-emancipado e por apresentar três
terras indígenas (Zoró, Roosevelt e Sete de Setembro ou Paiterey
Garah).
Os dados disponibilizados, no entanto, indicam que há um incremento populacional no município que era em 2001 de 3.350
habitantes (http://portalweb01.saude.gov.br/saude/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm), em 2002 atingiu 3.498 pessoas, em 2003
elevou-se para 3.655 habitantes, e no Censo do IBGE (2010) a
população chegou aos 3.604 habitantes, com projeção estatística
para 2012 de 3.671 pessoas.

Tabela 43 - Distribuição da população

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO
Área Km2

População 2010

Rondônia

237.590,864

M. Grosso

% Pop. Reg/Mun.

Hab/km²

Estimativa (2012)

Cresc.Veget. Anual

1.562.409

6,5

1.590.011

1,2

903.329,700

3.035.122

3,3

3.115.336

1,9

E. d’Oeste

4.518,034

28.729

43,42

6,36

29.189

1,6

P.Bueno

6.240,932

33.822

51,12

5,42

34.135

2,7

Rondolândia

12.670,486

3.604

5,46

0,28

3.671

N.D

Municípios

Fonte: IBGE (Censo Demográfico 2010); Estimativa da População: IBGE/DPE/COPIS.

Outro dado relevante desse município é que no ano de 2003
houve uma redução percentual masculina de 55,07% (2.013)
para 52,8% (1.777), enquanto no feminino ocorreu um incremento passando de 44,93% (1.642) para 47,2%.
Segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010, Rondolândia
é o município na região com maior proporção de moradores
na área rural (73,91%), seguido por Espigão d’Oeste (28,26%) e
Pimenta Bueno (13,02%). Evidencia-se em todos os municípios
o predomínio da população masculina em relação à feminina,
bem como a expressiva maioria de pessoas na faixa etária de 0-30
anos, dos quais parte considerável constitui-se como fornecedora de mão-de-obra, conforme se verá em sessão específica deste
estudo.
Ainda segundo o mesmo censo de 2010 constata-se que da população total (66.155), 22,94% ou 15.177 pessoas moram em áreas
rurais, enquanto 77,06% ou 50.978 habitam nas áreas urbanas
dos três municípios. Merece destaque quanto a composição das
famílias residentes cujas médias por municípios na relação membros/famílias, são muito próximas, sendo que: a) Espigão d’Oeste
corresponde 3,47 (urbana) e 4,04 (rural), b) Pimenta Bueno: 3,42
(urbana) e 3,69 (rural); c) Rondolândia: 3,43 (urbana) e 5,42 (rural).
Esses dados evidenciam que as famílias são menos numerosas,
fenômeno esse verificado em outras regiões do país, a explicação
plausível é que os pais preferem ter menor quantidade de filhos
e em contrapartida garantir que esses possam ter melhor acesso
à educação, saúde e moradia, o que significa, inclusive, redução
nos custos de formação.

Apesar de a população rural ser menor do que a urbana, verifica-se nos municípios pesquisados que o setor primário (agricultura, agropecuária e florestal) se destaca como um dos principais
propulsores de sustentação econômica da região, conforme se
verá na seção específica que trata de ocupação de mão-de-obra
e geração de renda. Assim, pode se dizer que embora a face urbana seja a mais representativa em termos populacionais, é o setor
primário que se constitui como base das economias municipais.
Em relação à dinâmica do processo migratório na região apresenta-se como estabilizada, visto que, principalmente em Espigão
d’Oeste e Pimenta Bueno o fenômeno está circunscrito às décadas de 1970-1990 com frentes pioneiras da colonização oriunda
do Sul, Sudeste e Nordeste do país. Hoje, o fenômeno ocorre em
maior escala com moradores da própria Amazônia Legal.
Segundo o censo de 2010 do IBGE a composição populacional,
na qual se inclui a migratória da região, se dá nas seguintes proporções: a) Norte (48,90%); b) Centro-Oeste (10,78%); c) Sudeste
(9,69%); d) Sul (6,45%); e) Nordeste (6,34%); f) brasileiros sem
especificação, estrangeiros e estrangeiros naturalizados (17,84%).
Assim, se tem que tanto absoluto, quanto percentualmente os
oriundos da região Norte são os mais representativos e pode ser
explicados em sua maioria como filhos da migração, visto que a
colonização na região situa-se acima de 30 anos.
Ao tomarmos como base a origem étnica, pela classificação dada
pelo IBGE, verifica-se na região, conforme Figura 156 o predomínio dos pardos (48,42%), seguidos por brancos (42,39%), negros
(5,56%), indígenas (2,30%) e amarelos (1,33%). Ressalta-se, neste
estudos que os dados obtidos do IBGE são divergentes, conforme
pode ser constatado nas Tabelas 2 e 3, o mesmo ocorre também
com outras informações.

Figura 93 - População - Origem étnica (2010)

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010.
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Observa-se ainda na região no período 1991-2010 o aumento
de pessoas que se autodeclaram indígenas, merecendo destaque
para Rondolândia com a maior população neste segmento. Em
termos gerais na região em 2010, os autodeclarados somam 1.561
pessoas, dos quais 90,20% habitam as zonas rurais dos municípios
e 9,8% nas cidades, sendo que Pimenta Bueno é o que possui
maior número em termos de população urbana quando comparado aos demais municípios (Figura 94).
A análise possibilita afirmar que no decorrer do período 1991-

2010 houve uma evolução daqueles que se autodeclaram indígenas, o que pode se relacionar na visibilidade da identidade
étnica, provavelmente em decorrência dos direitos conquistados
por esses povos originários. Observa-se, no entanto, que os dados
referentes a Rondolândia em 1991 e 2000 não consta autodeclarados, de fato, não sabemos os motivos da não contagem da
população, o que induz uma leitura apressada que não existia tais
pessoas ou ainda por uma tentativa de invisibilidade, ressaltando-se que o município comporta três TIs (Zoró, Roosevelt e Suruí) e
ainda faz limite com a TI Igarapé Lourdes em Ji-Paraná.

Figura 94 – População autodeclarada indígena – 1891/2010

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1991/2010.

5.3.2. Aspectos da Ocupação de Mão-de-Obra
Com os dados do censo 2010, a conclusão é que 50,16% da população da região desenvolve atividade laboral. Para os estudos
do IBGE considera-se para ocupação em atividades a faixa de 10
ou mais anos, de modo que esta de alguma forma aufere algum
tipo de rendimento direto ou indiretamente contribui para a formação dos PIBs municipais, sendo que a composição da renda
per capita municipal se dá com a participação de 14.543 brancos
(43,82%), 1.978 negros (5,96%), 422 amarelos (1,27%), 15.813
pardos (47,65%) e 429 indígenas (1,3%).
Ressaltamos aqui, as referências étnicas quanto à cor das pessoas
são dadas pelo IBGE, que classifica o negro como preto, no presente trabalho nos referimos a autodeterminação dessa população. Vemos a questão étnica baseada no quesito cor como algo
complexo e incompleto, principalmente em se tratando de um
país multiétnico e multicultural como é o caso brasileiro.
Considerando o período de 2010, 50,84% do total de mão-de-obra ocupada refere-se às atividades informais, isto é, trabalhadores sem carteira, autônomos, não remunerados e trabalhos de
subsistência, sendo que questão como essa tem reflexo direto
quando da aposentadoria junto à Previdência Social, o que em
hipótese implica que as condições laborais são desfavoráveis aos
trabalhadores.
Essa questão da informalidade permite inferir outros desdobramentos, tais como: a) mão-de-obra com pouca qualificação; b)
economia com reduzida diversidade de oportunidades de trabalhos, especialmente no setor secundário (indústria).
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Quanto à acessibilidade ao mercado de trabalho, para os indígenas, somente 18,18% do seu efetivo populacional possui carteira assinada ou trabalha como funcionário público, enquanto
os demais trabalham na informalidade (sem carteira, autônomo,
não remunerado ou em atividades de subsistência, perfazendo
81,82%). Entre brancos, negros, amarelos e pardos o número,
embora significativo é menor do que verificado na população indígena.
No meio rural a gravidade do problema da mão-de-obra é maior
do que na zona urbana, em decorrência da falta de fiscalização
e sobretudo devido as oportunidades e diversidades de trabalho
serem mais restritas.
A questão pontuada leva-nos a outros indicadores que podem
se relacionar à problemática de acesso ao mundo do trabalho e
da ascensão socioeconômica - principalmente entre os indígenas
com elevadas taxas de não escolarização - como um importante
dado para se entender a dinâmica da região – e que será abordada em seção específica.
A problemática educacional, por sua vez está relacionada à composição da remuneração dos trabalhadores, as populações negra,
amarela e indígena são as que possuem menor ou nenhum acesso, confirmando o que ocorre no restante do país, e pelos números apresentados tem-se um panorama de como se encontra
constituído os grupos étnicos do município.
Pelas informações disponíveis em 2010, a região possui de modo
geral renda per capita anual baixa, sendo que os dados apontam

que a maior parte da população possui rendimento entre 1/8 a
02 SM mensais, de modo que se conclui que a maior fonte de
renda – ainda que esporádica seja oriunda do setor primário e
indica a sazonalidade da agricultura, principalmente, como fator
de geração econômica.

5.3.3. Educação
A educação apresenta-se de forma universalizada na região, ou
seja, é acessível principalmente na faixa etária até os 14 anos de
idade, sobretudo no que se refere à educação básica (ensino fundamental), sendo este de responsabilidade maior dos municípios
e os estados atuam como suplementar no processo de ensino de
aprendizagem.
No caso da educação indígena, em Espigão d’Oeste e Pimenta
Bueno é de responsabilidade direta do estado, enquanto em Rondolândia-MT é o município que realiza a gestão das escolas. Nesta
modalidade de ensino ocorre a presença de professores indígenas
(em decorrência da língua materna devido a obrigatoriedade da
legislação), quanto não indígenas para as disciplinas existentes nos
parâmetros curriculares nacionais – PCNs.
Todavia, o esforço empregado pelo sistema educacional não conseguiu eliminar o problema do analfabetismo, os dados para Espigão d’Oeste aponta a média geral (9,4%), Pimenta Bueno (8%)
e Rondolândia (14,4%) para aqueles que não sabem ou escrever,
considerando-se somente as pessoas com idade de 15 anos ou
mais.
Na análise dos dados fica evidente que os mais prejudicados, por
falta de acesso ao ensino formal, são as pessoas mais velhas. O índice geral aponta com maior taxa de analfabetismo a seguinte ordem decrescente: indígenas, negros, pardos, brancos e amarelos.
A inacessibilidade ao sistema educacional entre as pessoas de
até 24 anos que não sabem ler ou escrever, é bastante elevada e
preocupante como perspectiva à essa geração, inclusive no que
se refere à empregabilidade. Logo, se faz urgente a adoção de
políticas de educação que possibilite a esse público o acesso e
permanência na escola, sob pena de ser cada vez mais excluído
da cidadania.
Há que se considerar ainda, nesse contexto, as demais parcelas
da população acima de 25 anos um tratamento adequado para
que possam obter o conhecimento por meio da educação formal.
Merece atenção que faltam informações relativas a vários dados e
que se apresentam como zerados, o que dificulta a realização de
uma análise adequada sobre essas parcelas da população.
Somente Pimenta Bueno detém percentual inferior de analfabetos quando comparado com os dados regionais de analfabetismo
(RO e MT), conforme censo 2010 do IBGE. Em Rondolândia o
problema é mais grave (14,4%), inclusive superando a média do
índice nacional, em decorrência da frágil infraestrutura do município com impactos diretos no sistema de ensino e na população.
Há de se perguntar: será que essas parcelas da população tem
acesso ao trabalho em razão da falta de educação formal? Será
que existe algum tipo de discriminação por parte da sociedade
em relação a essas pessoas? Provavelmente, a resposta ao primeiro questionamento seja que não conseguem melhores trabalhos
e remuneração devido à essa lacuna educacional, quanto ao segundo quesito acreditamos que existe um distanciamento social e
reforce o preconceito sobre os mesmos, o que caracteriza como

invisíveis no interior da sociedade regional e nacional.
Em contraposição ao analfabetismo verifica-se que a população
em idade escolar, segundo o censo 2010 do IBGE, representa
36,47% do efetivo populacional da região. Neste quesito do total
de 24.125 alunos, encontra-se a seguinte proporcionalidade: a)
00-04 anos (22,26%); b) 05-09 (23,92%); c) 10-14 anos (26,94%);
d) 15-19 (26,88%). Esses números confirmam que o acesso ao
sistema educacional para os mais jovens é facilitado, devido às
políticas governamentais adotadas como a gratuidade da merenda, transporte, livro didático, uniforme escolar e reforçado pelos
programas assistenciais como bolsas e que “obriga” a manterem
seus filhos nas escolas.
Embora, trate-se de duas questões inter-relacionadas (população
em idade escolar e matrículas por nível de ensino), sendo a primeira de 2010 e a segunda de 2012 percebe-se uma redução no
quantitativo de discentes. No caso de 2012, as matrículas totalizaram 19.793, sendo: 42,25% (Espigão d’Oeste), 51,11% (Pimenta
Bueno) e 6,64% (Rondolândia).
Pelos dados apresentados verifica-se que o público estudantil em
maior quantitativo encontra-se nos ensinos fundamental e médio,
enquanto o técnico profissional e o ensino de jovens e adultos
(EJA) possuem pouca representatividade, ainda que esse último
poderia ser ampliado considerando o elevado efetivo de pessoas
com mais de 15 anos sem alfabetização, conforme apresentado
no Gráfico 9. Constata-se na Tabela acima que o ensino infantil é
de responsabilidade dos gestores municipais.
O Ministério da Educação - MEC projetou metas visando a qualidade do ensino no país, neste quesito praticamente todos os indicadores foram alcançados, como é o caso do IDEB (Figura 95),
todavia esses quando comparados com indicadores internacionais
ainda estão encontram-se muito distantes do que deveria ser o
ensino, logo se constata um profundo desnível, o que evidencia a
necessidade de maiores investimentos públicos.
O Gráfico 11 permite uma comparação do IDEB da região com
os indicadores estaduais e nacionais, e evidencia que o jovem
município de Rondolândia no cômputo geral não conseguiu as
metas projetadas, confirmando o descrito anteriormente sobre
maior apoio com o financiamento de seu sistema de educação.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do MEC
é um indicador da qualidade da Educação, cujos pesos variam de
1 a 10, sendo que quanto maior for seu índice, melhor é a qualidade da educação.
Situação semelhante a descrita é encontrada quando se constata
no desempenho junto ao SAEB/Prova Brasil (2011), em que os
alunos ficaram abaixo do teto estipulado como ideal, confirmando que há um longo caminho a ser percorrido para a obtenção
de resultados que dê aos municípios a visibilidade do processo
educacional. Podemos afirmar que os resultados obtidos colocam
o sistema educacional regional apenas como mediano e confirma
novamente que o município de Rondolândia possui pior desempenho.
Pelos critérios estabelecidos pelo MEC, a Prova Brasil é realizada a
cada dois anos, mede o desempenho dos alunos da 4ª e da 8ª séries do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática
nas escolas públicas e urbanas, adequada a cada série.
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Figura 95 - Desempenho no IDEB - Comparativo

Fonte: MEC/INEP, 2011.

Assim se constata que os alunos ficaram aquém das metas propostas pelo MEC, com isso, decorre uma série de questionamentos:
a) os professores ensinam adequadamente?; b) os alunos conseguem adquirir o conhecimento suficiente para atingir o mínimo
possível defendido pela MEC?; c) a formação dos professores é
adequada?; d) os agentes públicos tem trabalhado suficientemente para superar esse gargalho?; e) os professores são bem capacitados e recebem capacitação periódicas?; f) a carga horária de 200
dias-letivos em que contribui ou dificulta a aprendizagem?
Pelos dados apresentados fica patente um desnivelamento do ensino praticado na região e que deverá servir de alerta para os gestores públicos no sentido de buscar soluções sobre a problemática
encontrada, sob pena de comprometer a população estudantil e
com isso influenciar negativamente o desenvolvimento humano,
social e econômico da região.
Para tanto, é necessário a adoção de uma política educacional
de longo prazo que considere as especificidades de cada município, tendo como fulcro a formação, a capacitação permanente do
corpo docente, para que este possa atuar com suas habilidades
próprias e outras habilidades a serem adquiridas.
Em análise aos resultados abaixo do esperado quanto às avaliações realizadas pelo Ministério da Educação, contraditoriamente se observa que as taxas de aprovação nos três municípios em
2012 são elevadas, principalmente no ensino fundamental, sendo
superior a 80,0%.
Em contrapartida, as taxas de reprovação ocorre na proporção
inversa às de aprovação. Esses fatos, são atribuídos a não retenção
dos alunos nas respectivas séries/anos, na perspectiva de diminuir
a distorção entre idade-série.
Ao considerarmos ainda os dados do IDEB/INEP/MEC fica evidente que a maior problemática educacional encontra-se no ensino
médio público tanto no que se refere à taxa de aprovação, quanto
às de reprovação e de abandono por discentes. Essa problemática
está associada à necessidade dos alunos (jovens, adolescentes e
adultos) em desenvolver atividades remuneradas e/ou de subsistência, com contribuição para a renda da família – razão pela qual
abandonam as escolas.
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Essa característica dificulta a continuidade dos estudos e também
pode ser explicada pela dificuldade em compreender temáticas
muito mais complexas do que aquelas verificadas no ensino fundamental, que causam certo estranhamento conceitual no ensino, culminando no fracasso escolar.
Em relação às taxas de evasão não tivemos acesso aos dados dos
três municípios, mas provavelmente sejam próximos ao verificado
no Brasil (24,3%), o que coloca o país num cenário desfavorável
em nível internacional, com base no Relatório de Desenvolvimento 2012 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, que avalia o ensino fundamental. A tendência
situacional do ensino médio, embora sem dados estatísticos, provavelmente, pelas suas características seja ainda agravante, inclusive no que se refere às taxas de repetência.
Tal situação também ocorre com o país em nível de América Latina ao se tratar das taxas de repetência, o que extrapolando aos
indicadores mundiais coloca o Brasil em posição ainda mais desfavorável, vide Relatório sobre educação mundial da Organização
para Educação, Ciência e Cultura das Nações Unidas - UNESCO .
Em relação as taxas de distorção idade-série verifica-se que no
ensino fundamental (anos iniciais) e ensino médio as taxas são
superiores as observadas no país e na região. A proporção inversa
ocorre nas séries finais do Ensino Fundamental com índices menores aos nacionais e regionais.
Ao atentarmos para os dados educacionais, o ensino médio que é
de responsabilidade da esfera estadual é o grande obstáculo para
essa população estudantil, seja com as altas taxas de evasão, de
abandono, de distorção idade-série), com desdobramentos que
implicam no esgarçamento da cidadania e em prejuízos econômicos, uma vez que o poder público terá que reinvestir, de modo
que possibilite a diminuição dos indicadores negativos de educação.
Somadas as situações apontadas nesses indicadores relacionados
ao insucesso escolar os mesmos não se encontram dissociados
da formação dos professores, em que se observa, segundo MEC/
INEP/DEED/CSI, 2012, uma lacuna de profissionais que ainda
não possuem docência superior.

Esse quadro se agrava para o insucesso escolar, quando se sabe
a existência de pelo menos nove grandes problemas de ordem
estrutural e conjuntural: a) rotatividade dos profissionais de educação; b) docentes que lecionam disciplinas distintas de sua área
de formação; c) docentes com contratos temporários; d) docentes com salários baixos e precarização de infraestrutura de muitas escolares; e) escolas insalubres (falta de boa ventilação e/ou
condicionado); f) ausência de bibliotecas e/ou acervos antigos;
g) material didático e tecnológicos incompatíveis com a realidade regional e/ou inexistentes; h) programas de capacitação insuficiente e/ou inadequado à formação do docente, inclusive de
forma continuada; i) ausência ou pouca participação das famílias
dos discentes nas discussões sobre educação.

te de alunos encontram-se em escolas urbanas de responsabilidade estadual que agrupa discente dos níveis fundamental, médio
e EJA, motivado pela disponibilidade financeira e que propicia a
construção e manutenção de prédios maiores estruturas.

Outra questão importante com destaque para Rondônia, se refere
ao número de escolas que vem sofrendo nos últimos vinte anos
grande redução em virtude do êxodo rural. Isto tem obrigado
o Estado e municípios a polarizarem escolas, com isso amplia a
necessidade de transporte escolar inclusive para as sedes administrativas municipais, o que torna obrigatório investimento em
muitos casos é dispendioso dado o baixo quantitativo de alunos e
as longas distâncias a serem percorridas.

A Tabela 44 aponta que Espigão d’Oeste possui seis escolas estaduais indígenas, enquanto Rondolândia conta com doze unidades escolares municipais, sendo todas localizadas em aldeias,
em contrapartida Pimenta Bueno – até em razão de possuir um
percentual mínimo que corresponde a TIR – não possui nenhuma
escola desta modalidade de ensino.

Tal situação, embora solucione o problema público em resolver a
educação, ocasiona por seu turno onera as despesas das famílias,
ao que reduz o efetivo de mão-de-obra para as atividades nas
propriedades rurais. Em relação às escolas indígenas – pelo menos
até o ensino fundamental – nessa questão o impacto é menor,
visto que as unidades escolares situam-se nas próprias aldeias.
Na relação escola x aluno, proporcionalmente Rondolândia possui maior número de unidades escolares, o que é um indicativo
que as escolas estão mais bem distribuídas geograficamente, ainda
que o efetivo de discentes seja pequeno, sobretudo na área rural.
Com base nos dados existentes verifica-se que o maior contingen-

Há de se considerar ainda que somente a educação infantil e o
ensino fundamental é de responsabilidade constitucional dos municípios e devido a isso o maior número de unidades escolares
estão situadas no atendimento à população rural.
As escolas da rede privada aparecem em menor número e o foco
de atendimento é exclusivo e de forma reduzida para o público
urbano, embora atinja os ensinos fundamental, médio e EJA.

Pelos dados obtidos do INEP se constata que o percentual de docentes com formação acadêmica em nível superior é significativo
em apenas algumas escolas, sendo que a maioria delas não possui
profissional com essa formação, o que poderá incidir nos resultados e desempenhos dos discentes. Corrobora ainda para o agravamento da problemática a existência de contratos temporários o
que resulta em elevada rotatividade de profissionais.
Em relação ao ensino de nível superior as informações são reduzidas quanto ao quantitativo de discentes e instituições de ensino
existentes, estando circunscrita ao município de Pimenta Bueno
com faculdade homônima que oferece 07 cursos de graduação
(Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Letras, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação) e dez pós-graduações

Tabela 44 - Escolas indígenas e % de Docentes com curso superior (2012)

% Docentes com curso superior
Ensino Fundamental
LOCAL

DEPEND.
ADM.

Rural

Estadual

EIEEF Pichuvy Cinta Larga

0

-

0

-

-

Rural

Estadual

EIEEF Sertanista Benedito Brigado da Silva

55,6

0

71,4

-

-

Espigão

Rural

Estadual

EIEEF Capitão Cardoso

42,9

0

50

-

-

d’Oeste

Rural

Estadual

EIEEF Rosana Cinta Larga

60

-

60

-

-

Rural

Estadual

EIEEF Tome Cinta Larga

0

-

0

-

-

Rural

Estadual

EIEEF Capitão Cardoso Extensão II

0

-

0

-

-

Rural

Municipal

EMI Zawakej Alakit

0

-

0

-

100

Rural

Municipal

EMI Guwa Puxurej

0

-

0

-

0

Rural

Municipal

EMI Zawyt Wanwa

0

0

0

-

0

Rural

Municipal

EMI Tamalisyn

25

25

-

-

0

Rural

Municipal

EMIEF Mawanjut

0

-

0

-

0

Rural

Municipal

EMIEF Wawup

0

-

0

-

0

Rural

Municipal

EMIEF Debekut Puj

0

-

0

-

0

Rural

Municipal

EMIEF Dapu ti Xiwa

0

0

-

-

0

Rural

Municipal

EMIEF Xipituti

0

-

0

-

0

Rural

Municipal

EMI Sertanista Apoena Meirelles

Rural

Estadual

EEIEB Zarup Wej

Estadual

EEI Sertanista Apoena Meirelles

Rondolândia

Rural

NOME DA ESCOLA

Total

Anos
Iniciais

Ensino
Médio

Anos
Finais

EJA

0

-

0

-

-

10

0

10

66,7

-

0

-

0

0

0

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI.
149

Em relação ao ensino de nível superior as informações são reduzidas quanto ao quantitativo de discentes e instituições de ensino
existentes, estando circunscrita ao município de Pimenta Bueno
com faculdade homônima que oferece 07 cursos de graduação
(Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Letras, Pedagogia, Psicologia e Sistemas de Informação) e dez pós-graduações
lato sensu.
Na região que compreende a jurisdição da TIR se verifica a existência de polos de educação à distância com forte presença da
UNOPAR e UNIP, ambas de caráter privado, que oferecem uma
grande quantidade de cursos de custo acessível e tem-se consistido como um meio possível da população se formar e capacitar
sem ter que abandonar a região e as atividades laborais.

O público estudantil tem como opções em realizar o ensino superior nos municípios mais próximos, como Cacoal com FACIMED e
UNESC, em Rolim de Moura (FASP e FAROL), em Vilhena (AVEC,
Faculdades Integradas Paiva, FAMA, e UNESC), em Ji-Paraná (ULBRA e UNIJIPA), sendo que a Universidade Federal – a única pública está presente nestes três municípios vizinhos à região.
Outra opção para os estudantes consiste na busca de centros urbanos maiores (Cuiabá, Porto Velho, etc.) que oferecem oportunidade maior variedade de cursos de formação. Ocorre que depois
de formados, parte desses estudantes sequer retornam aos munícipios da região da TIR, em virtude das oportunidades de trabalho
e de crescimento pessoal, social e profissional.

5.4. SERVIÇOS (SANEAMENTO, SAÚDE E HABITAÇÃO E COMUNICAÇÃO)
5.4.1. Saneamento, saúde e habitação
Os serviços oferecidos ainda deixa muito a desejar, principalmente em Rondolândia que é extremamente precário, conforme
apresenta os dados oficiais (Figura 96).

Essa condição torna-se ainda mais desfavorável para as famílias
com menor renda e que vive em locais inapropriados, sujeitos a
toda sorte de infortúnio, inclusive com risco de morte.

Figura 96 - Abastecimento de água - 2008

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa
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No país as políticas públicas relativas a rede de esgotos, saneamento básico, água tratada e tratamento de lixo pode-se dizer
como inexistente, o que resulta num grande desfavorável à população. Soma-se a isso também as precárias condições de habitação em variadas partes da região (rural e urbana) marcadas pela
insalubridade do clima amazônico e potencializada por inúmeros
outros tipos de violência que consiste na negação à cidadania.

Embora, os dados de destinação de lixo sejam apenas os de
Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno e que se encontram defasados,fica evidente que no interstício 1991-2000 ocorreu uma melhoria expressiva, o que pode ter ocorrido por fatores, como: a)
maior ação do poder público no recolhimento e destinação do
lixo; b) conscientização da população frente à problemática do
lixo e seus efeitos para a saúde e ao meio ambiente.

Os dados constantes na tabela acima indica que o abastecimento nos três municípios caminha para universalidade, no entanto,
a qualidade da água servida, naquele período em grande parte
era inapropriada ao consumo humano. Ao considerarmos que
não houve investimento público significativo nesse setor, provavelmente a qualidade da água tenha piorado, em virtude da degradação ambiental - contaminação e poluição de mananciais,
desmatamento de matas ciliares, etc.

Outro indicador que entendemos como importante para a qualidade de vida da população, também está restrito a Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno, refere-se à precariedade das instalações sanitárias que podem ser traduzidas como à falta de acesso e/ou
dificuldade para melhorar os padrões aceitáveis como mínimo.
Há que se destacar que no período de 1991-2000 ocorreu uma
redução drástica quanto aos moradores que não possuíam ins-

talações sanitárias e passaram a construir fossas sépticas e outras
instalações ainda que rudimentares. O tratamento adequado por
meio de esgoto e/ou rede pluvial em ambos os municípios é pouco significativo e evidencia a necessidade do poder público em
destinar recursos para esse segmento, o que poderia contribuir
para a saúde preventiva de sua população.

A situação encontrada na região, principalmente com saneamento é crítica, mas com as habitações em muitos dos casos também
não se diferente. Tais condições refletem que no país não se trabalha com a prevenção e sim com a cura, o que se torna mais
dispendioso para os cofres públicos, que por sua vez presta um
serviço que está aquém das necessidades de seus cidadãos.

Essa condição apresentada conduz à reflexão sobre a Figura 97,
sobre as condições de saneamento com maior precariedade na
zona rural, onde a condição mais “aceitável” ocorre em Pimenta
Bueno, sendo que Rondolândia possui os piores indicadores, em
virtude de ser um município novo e sem infraestruturas de saneamento.

É nítido, inclusive, que na implantação de conjuntos residenciais
nos municípios com recursos públicos, principalmente o quesito
saneamento básico como fundamental à qualidade de seus habi
tantes e do próprio meio ambiente não é levado a sério, o que
os empreendimentos da iniciativa privada, isso porque não são
construídas estações de tratamento de água e esgoto, o que leva o
despejo direto em sumidouros e fossas improvisadas e/ou despejados direta nas ruas, de modo a propiciar o surgimento de focos
de epidemias causadas por
insetos e roedores.

É necessário salientar que o padrão de casas na região segue os
estilos adotados pelos colonos oriundos de outras regiões do país,
Figura 97 - Unidades domésticas e saneamento (2010)

O quadro se agrava mais
quando se analisa os dados
sobre os tipos de estabelecimento de saúde, atendimentos prestados e número
de leitos hospitalares que
não conseguem atender às
demandas, o que obriga o
poder público e a população em buscar atendimento nas cidades com maiores recursos disponíveis
na área de saúde, como
Cacoal, Vilhena, Ji-Paraná,
Porto Velho e Cuiabá.

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.

logo não se considera as peculiaridades amazônicas. Até mesmo
entre as populações indígenas verifica-se a existência de residências cobertas com telhas de amianto ou cinza, o que evidencia a
influência das culturas externas a essas populações.

Pelas informações levantadas nesta pesquisa não se
constatou nos órgãos oficiais e em suas páginas na
internet de dados específicos sobre atendimento específico de saúde indígenas, embora
se saiba que para as aldeias são contratados recursos humanos
(agente indígena saúde, agente indígena de saneamento) e enfermeiras que atendem essas populações.

Tabela 45 - Estabelecimentos por tipo de prestador segundo tipo de estabelecimento - Dez-2009

Espigão d’Oeste

TIPO DE ESTABELECIMENTO

Pimenta Bueno

Público Privado Total Público Privado Total

Centro de Saúde / Unidade Básica de Saúde

2

Clínica Especializada / Ambulatório Especializado

-

Consultório Isolado

-

Hospital Especializado

-

-

Hospital Geral

-

2

Policlínica

-

-

Posto de Saúde

6

-

Unidade Mista - Atend. 24h: atenção básica, internação/urgência

1

-

1

-

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia

-

3

3

1

Unidade de Vigilância em Saúde
Total

Rondolândia

-

Público

Total

2

4

-

4

1

1

-

-

1

2

3

-

-

6

6

-

4

4

-

-

-

-

1

1

-

-

2

1

1

2

-

-

-

-

1

1

-

-

6

10

-

10

-

-

-

-

-

-

4

5

-

-

1

-

1

2

-

2

-

-

10

11

21

19

13

32

1

1

Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em10/04/2010. Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS
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5.4.2. Comunicação e Outros Serviços

5.4.3 Religiosidade

O sistema de telefonia fixada com ligação de longa distância e internacional encontra-se implantada nos três municípios. A telefonia móvel, no entanto, atende Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste,
inclusive na zona rural em algumas propriedades é disponibilizada.

A religiosidade é expressiva nos municípios que compõem a TIR
com predomínio de católicos, seguidos pelos sem religião, luteranos, outras denominações evangélicas, não cristãs e indígenas
com 109 seguidores. Entre os pentecostais o maior número de
fiéis pertencem à Assembleia de Deus que está presente na Amazônia há mais de um século. No seu conjunto, as religiões de origem cristã é constituída por aproximadamente 85% da população
regional.

Todos os municípios contam com agências da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Contam com energia elétrica estatal e
privada que atende a zona urbana e grande parte da zona rural,
o que tem propiciado a implantação de empreendimentos como
indústrias, agroindústrias e comércios. Para a população rural a
implantação de rede elétrica é um problema, visto que nem todos
os proprietários possuem condições econômicas de tê-la, o que
resulta em prejuízos considerando que a produção de frutas, entre outros, não pode ser armazenados.
Os três municípios da região contam com agências bancárias,
bancos postais e/ou correspondentes, de modo que atende à população seja com relação a pagamentos, recebimentos e empréstimos, ressaltando que esse último item nem sempre é concedido
em virtude de exigir garantias, além de documentação completa
do requerente.
Na região se constata a existência de quadras esportivas destinadas às atividades físicas, de lazer e sociabilidade para a população, sendo que Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste possui times de
futebol profissional. Para o lazer a população da região conta com
rios, igarapés e cachoeiras (banho e pesca), festividades religiosas,
exposições agropecuárias e rodeios, de modo que proporcionará
o fomento do turismo – ainda incipiente, mas que poderá se constituir como importante fonte de renda, considerando as belezas
cênicas e espaços rurais e urbanos que devem ser adequados para
tais práticas.

É necessário, no entanto, qualificar a influência e existência de
várias igrejas, principalmente as de matiz missionária em Terras
Indígenas da região que tem contribuído significativamente para
as mudanças dos valores espirituais, ancestrais e culturais dos indígenas, inclusive com várias de suas lideranças tornaram-se pregadores.
Essa influência tem propiciado a geração de uma série de conflitos
internos entre os indígenas que adquirem novas representações
espirituais e cujo estranhamento não é aceito por parte da população, especialmente a mais idosa, visto que coloca em dúvida
seus valores sociais, pessoais, culturais, implicando ainda na perda
de rituais e das práticas relacionadas à etnomedicina. Neste contexto, a introdução de novos valores culturais e religiosos implica
no enfraquecimento étnico, inclusive no que se refere à defesa
territorial.

5.5. ASPECTOS ECONÔMICOS
5.5.1. Aspectos gerais de uso e ocupação do
solo
A região onde está inserida a TI em termos de domínio de propriedades rurais é predominantemente agropecuária secundada
por atividades agrícolas, tendo como padrão a concentração de
terras.
Os municípios seguem um padrão semelhante de distribuição de
terras que reflete claramente a situação encontrada em todo país,
caracterizada pela elevada concentração fundiária, tendo vários
fatores, tais como:
a) A dificuldade no acesso ao crédito por parte dos pequenos
agricultores familiares, principalmente pela indisponibilidade
de documentos que comprovem a posse como propriedade rural, apesar da colonização existir a mais de trinta anos
como é o caso de Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste, o que
afasta os produtores em procurar as agências de fomento e
agências bancárias no município para obtenção de financiamento;
b) A falta de sustentabilidade econômica da propriedade,obriga os pequenos e médios em vender e/ou abandonar às
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terras, o que favorece a ocupação de terceiros que passam a
ter controle das propriedades;
c) A falta de acesso às tecnologias que permitem produzir em
espaços menores e com maior produtividade;
d) Os altos custos de produção e uma pequena produtividade, o que torna inviável manejar as propriedades, de forma
que favorece o êxodo rural;
Segundo o Censo Agropecuário de 2006, embora a maioria das
propriedades rurais sejam de pequenos agricultores familiares, um
contingente menor de pessoas possuem o controle das maiores
extensões de terras, sobretudo em Rondolândia – município mais
recente da região – seguido por Pimenta Bueno e Espigão d’Oeste.
Em números absolutos tem-se a seguinte equação: a) 2.876 propriedades familiares que totalizam 138.443ha, o que dá uma
média de 48,14ha/propriedade; b) 634 estabelecimentos não
familiares totalizando 918.269ha ou média de 1.448,37ha/propriedade. Em outras palavras 18,06% dos proprietários da região
controlam 86,90% das terras rurais da região, o que reflete diretamente na desigualdade social.

A estrutura agrária acompanha o processo histórico brasileiro e
da região, onde se observa que a participação feminina na gestão de terras rurais é baixa, o que evidencia o modelo econômico implantado na Amazônia caracterizada pela invisibilidade da
mulher, ainda que a mesma seja uma contribuinte importante na
formação do Produto Interno Bruto (PIB) e na geração de trabalho
e renda.
Considerando o transcurso do tempo de mais de uma década é
possível supor que o problema de concentração de terras tenha
aumentado, inclusive pelo fato da região (Espigão d’Oeste, particularmente a TI ter sido bombardeada com notícias sobre as potencialidades mineralógicas e de jazidas. Essa questão da riqueza
“fácil” pelos diamantes propiciou inclusive o evento que no início
do século XXI ficou conhecida como o “Massacre dos Garimpeiros” promovido pelos Cinta-Larga em defesa do seu território e
cultura.
De modo geral, os dados de 2010 confirmam que a região possui
baixa densidade demográfica (Espigão d’Oeste com 6,36hab/km²,
Pimenta Bueno com 5,48hab/km² e Rondolândia com 0,28hab/
km²), evidenciando que a concentração de grandes latifúndios
destinados à bovinocultura e a monocultura, principalmente por
se tratar de uma área geográfica não consolidada e com baixos
indicadores de urbanização.
Os dados indicam que a problemática na distribuição proporcional de terras é mais grave em Rondolândia. Também é possível constatar que na região, 183 famílias de produtores rurais
(assentados e ocupantes) não possuem titulação definitiva e/ou
documentação comprobatória de que são proprietários das terras, inclui-se ainda doze produtores rurais que não possuem área
(sem-terra), conforme dados de 2006. Em relação ao número de
sem-terra provavelmente seja maior do que o registrado devido
ao lapso de temporalidade.
A estrutura agrária da região é predominante masculina e responde por mais de 90% das propriedades e mais de 90% do total das
áreas rurais em hectares, de modo que evidência a “ausência” das
mulheres como proprietárias.
Em 2006, o quadro de uso e ocupação do solo apresentava, conTabela 46 - Estabelecimentos, áreas de cultivo e APPs

USO E OCUPAÇÃO DOS SOLOS
Permanentes
Temporárias
Forrageiras para corte
Flores (inclusive hidroponia e plasticultura)
Pastagens - naturais
Pastagens - plantadas degradadas
Pastagens - plantadas em boas condições Matas e/ou florestas - APP/Reserva Legal
Matas e/ou florestas - naturais (exclusive APP/SAFs)
Matas e/ou florestas -plantadas com essências florestais
SAFs com espécies florestais usada para lavouras e pastagem
Exploração da aquicultura
Construções, benfeitorias ou caminhos
Terras degradadas
Terras inaproveitáveis
Total (ha)
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 2006.

forme Tabela 46, as seguintes condições: a) lavoura permanente
desenvolvida em 1.188 propriedades (5.637ha); b) temporária
em 556 propriedades (2.465ha); c) 147 com lavoura forrageira
(442ha); d) 236 com pastagens naturais (28.275ha); e) 383 com
pastagens degradadas (20.158ha); f) 2.820 com pastagens em boas
condições (387.423ha); g) 2.445 com florestas naturais – APP/
Reserva legal, excluído os SAFs (559.499ha); h) 55 com florestas
plantadas (144.380ha); i) 01 com floresta plantada (453ha); j) 58
com sistemas agroflorestais c/lavouras e/ou pastagens (7.891ha);
k) 372 com aquicultura (731ha); l) 1.689 com construções e benfeitorias (8.284ha); m) 17 com terras degradadas (99ha); n) 240
com terras inaproveitáveis devido a alagações, rochas, entre outras (45.653ha).
É evidente que esses dados mudaram, tendo em vista que se trata
de quase uma década, mas merece atenção os seguintes: 1) a
maior parte de cultivo é destinado às pastagens, o que reflete diretamente no efetivo de bovinos; 2) as áreas de pastagens e terras
degradadas correspondem mais do que quatro vezes às áreas de
lavoura permanente ou mais de nove em relação à lavoura temporária – o que torna necessário a recuperação – pode-se inferir
que se estivessem na condição ideal daria para assentar mais de
200 famílias em lotes 100ha; 3) as áreas para aquicultura são expressivas, o que coloca a região como uma das grandes produtoras
de pescado e que somadas aos SAFs apresentam empregabilidade
e lucratividade maior do que a bovinocultura (DAVENPORT, 2013,
disponível em http://carbonojuruena.org.br/framework/fw_files/cliente/
carbonojuruena/ged/lt_biblioteca/70/1_12_15_22_2013830174434.pdf acesso em 12.09.2013).

Em termos tecnológicos de manejo do solo foi registrado em 2006
uma baixa aplicação que consistia em aragem mais gradagem, só
gradagem, plantio direto, utilização de tratores na minoria das
propriedades rurais, todavia, em contrapartida a mão-de-obra na
agropecuária empregava um quantitativo expressivo de pessoas,
com predomínio do masculino (7.675) contra 4.506 feminino.
É importante destacar que na composição da mão-de-obra é considerado
a população com 14 ou mais anos, sendo representada por 6.861 homens e 3786 mulheres, o que se conclui disso é que pessoas com idade
inferior a 14 anos (crianças) exercem também atividades nas propriedades
de famílias agrícolas ou em fazendas como trabalhadores “remunerados”.
ESPIGÃO d’OESTE
UND
803
401
101
1
144
191
1.727
955
470
47
49
288
989
8
114

HA
2.963
1.857
212
10.070
5.308
135.861
48.800
32.222
434
669
472
2.732
57
1.150
242.807

PIMENTA BUENO
UND
214
111
42
1
89
159
762
617
163
7
4
76
624
7
85

HA
901
418
225
5.794
13.630
100.834
93.810
37.321
19
2.252
161
2.801
42
286
258.403

RONDOLÂNDIA
UND
171
44
4
3
33
331
131
109
1
5
8
76
2
41

HA
1.773
190
5
2.105
1.220
150.728
202.966
144.380
4.970
98
2.751
44.217
555.403

234
153

5.5.2. Produção Agrícola e Extrativismo
Neste item verifica-se que no histórico da região no período de
2007-2011 a agricultura seja com a lavoura temporária ou a permanente terem diminuído gradativamente o quantitativo de produção, o que implica na relação de diminuição da área de cultivo
plantio, ao ponto de várias culturas não serem mais praticadas
com vista à comercialização e atendem somente para o consumo
interno das famílias.
São várias razões que apontam para a diminuição da produção,
no entanto, nos deteremos em algumas delas que pensamos ser
as mais relevantes, tais como:
a) Alto custo dos insumos (adubo, calcário, ureia, etc.) para
produzir em solos exauridos ou com baixa fertilidade natural;
b) Condicionantes ambientais (licença para desmatamento);
c) Baixo valor dos produtos agrícolas;
d) Não agregação de valores à produção;
e) Falta de tecnologias apropriadas;
f) Não diversificação da produção;
g) Não verticalização da produção;
h) Falta de incentivos para o processamento da produção
(agroindústria), o que exige ainda a aprovação dos órgãos oficiais quanto à vigilância sanitária vegetal;
i) Falta de marketing e mecanismos de organização das famílias produtoras, de modo que possam competir com marcas
consolidadas e que oferecem produção de larga escala;
j) Dificuldade decorrente do sistema de transporte;
k) Dificuldade no processo de armazenamento e estocagem
da produção;
l) Dificuldades para o obtenção de financiamento bancários
ou de recursos a fundo perdido, em virtude da falta de documentação e/ou de garantias reais para viabilizar os empreendimentos;
m) As dificuldades e alto custo do manejo das lavouras temporárias e permanentes fizeram com que várias famílias
optassem por atividades mais rentáveis como o caso da pecuária leiteira e de corte, e ainda da aquicultura – apesar dessa
exigir um investimento inicial maior quando de sua implantação.
Dentre o cultivo de lavouras permanentes, os destaques na região
é o café, a banana, o cacau e a laranja, enquanto nas temporárias
tem-se a mandioca, milho, arroz e feijão.
No tocante a extração vegetal (Dados IBGE 2004-2011), os produtos madeiráveis (em tora, principalmente, seguido pela lenha e
carvão vegetal) são os mais representativos na região, ainda que a
castanha-do-brasil ou castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) seja
coletada em quantidade considerável em Rondolândia e em menor escala em Espigão d’Oeste pelos indígenas.
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indígenas, fato esse verificado com bastante frequência, e ainda
em unidades de conservação da região.
Tomando-se por base o Censo Agropecuário 2006, que a região
dispunha naquele período de 559.499ha de florestas naturais –
praticamente a totalidade situada em terras indígenas - podemos
afirmar que o uso dos recursos florestais (resinas, cipós, alimentícios, oleaginosos, entre outros) é irrelevante, possivelmente não
se torna atraente por alguns motivos, tais como: a) dificuldade de
extração, o que implica em mão-de-obra não qualificada ou por
desconhecimento por parte da parcela; b) dificuldade de armazenagem na região; c) dificuldade e/ou inexistência de mercado.
Desse modo, a extração da madeira torna-se mais atrativa em vista do retorno do investimento ocorrer em curto prazo, além do
que pela deficiência na fiscalização pública e a falta de punição
a infratores favorece a ações predatórias, cujas consequências sociais e econômicas futuras podem inviabilizar o segmento com
graves prejuízos à população.

5.5.3. Pecuária
Enquanto as lavouras temporárias e permanentes sofrem diminuição de áreas e de produção, em contrapartida, observa-se no período 2004-2011 um aumento considerável da pecuária bovina o
que resulta em expansão de áreas com consequente incremento
de desmatamento.
Em termos de quantitativo da pecuária, em ordem crescente encontra-se Pimenta Bueno, Rondolândia e Espigão d’Oeste, com
um plantel em 2011 de 914.351 bovinos. Ressalta-se que bovinocultura no período de 2004 e 2008 nos municípios rondonienses
ocorreu uma oscilação negativa no número de animais, o que
ser atribuído à flutuação de preços pagos ao produtor, todavia,
em Rondolândia o que se verifica a cada ano é o incremento
de cabeças, caracterizando que este município com a atividade
está em plena expansão. A região encontra-se inserida no arco do
desmatamento e isso explica a elevação do efetivo da bovinocultura. Sobre a bovinocultura é preciso mencionar que a atividade
mostra-se com retorno em curto prazo e com menor investimento
em seu manejo.
Em termos de economia regional destaca-se ainda os galináceos, sendo que em Espigão d’Oeste possui a empresa Avenorte e
Globo Aves com um frigorífico, cujo destinado da produção (aves
congeladas) atende Rondônia e parte do mercado nacional. Em
escala menor de produção e grau de importância tem-se suínos,
ovinos e equinos voltadas à comercialização e os demais para
consumo doméstico ou atividades de trabalho nas propriedades
rurais.

A extração de palmito e seringa (Hevea brasiliensis) ocorre em
Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno, enquanto a copaíba (Copaifera sp) se dá em Rondolândia, mas essas produções tem pouca
representatividade quando se considera a atividade extrativista na
região.

Nesse quesito constata-se ainda que a avicultura (galinha caipira)
praticada em âmbito doméstico oscilou negativamente no período, e pode-se conjecturar que não possui a devida competitividade em relação a avicultura de larga escala, entretanto, a atividade
é importante para o complemento de renda e para a subsistência
alimentar das famílias.

Os produtos madeiráveis destacam-se como os de maior quantitativo e são importantes para a economia regional, ainda que a
atividade não seja sustentável em longo prazo. Com a exaustão de
espécies madeiráveis nas propriedades rurais, a atividade avança
sobre as TIs (Sete de Setembro ou Paitery Garah; Zoró, Igarapé
Lourdes) ocasionando uma série de conflitos entre madeireiros e

Ao analisarmos o Figura 98 constata-se que na região a pecuária leiteira, embora ofereça alguma rentabilidade aos produtores
vem ao longo do período diminuindo em efetivos de animais e na
produção de leite, o que implica afirmar que a opção dos proprietários seja com o gado de corte. Essa condição está diretamente
relacionada aos preços praticados pelas empresas de laticínio, o

que torna a produção pouco atrativa e obriga aos produtores em
diminuir ou abandonar a atividade.

à pecuária de corte, à dificuldade de comercialização inviabiliza
economicamente a atividade.

Outra condicionante que corrobora na diminuição da produção
leiteira também pode ser a baixa qualidade do plantel de animais que associada a seu custo elevado de produção em relação

Os demais produtos como mel de abelha e ovos de galinha, embora contribua com percentuais mínimos tem um peso considerável para os pequenos agricultores familiares que encontram uma
renda extra para a manutenção das propriedades.

Figura 98 - Produção de origem animal - 2004-2011

Fontes: IBGE – Produção Pecuária Municipal

5.5.4. Indústria e Comércio
Os dados existentes encontram-se defasados e estão restritos à
Rondolândia, onde se verifica que os segmentos da indústria e
comércio apresentam um número razoável de empreendimentos. Os dados obtidos da SEFAZ-MT em 2002, através do portal
http://www.mt.gov.br, extraído em 08.06.2004, apontava que o
município possuía 35 indústrias de processamento de madeiras,
02 de gêneros alimentícios e 01 com produção diversa. Esses dados não apontam o porte destas indústrias, se se tratam de micros,
pequenas, médias ou grandes.
Com base nessa informação, naquele período ficou evidenciado
que por se tratar de área em expansão econômica, a madeira era
uma das atividades mais destacadas, em virtude da facilidade de
se encontrar na floresta a matéria-prima para manufatura, considerando-se ainda os preços de aquisição como competitivos.
No entanto, decorrido mais de uma década é possível que vários desses empreendimentos foram fechados, em decorrência do
aumento do custo operacional – visto que a matéria-prima cada
vez mais fica distante das sedes das empresas – e ainda com a
realização de operações de fiscalização que inibem a prática de
ilegalidade na extração e comercialização.
O Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena Igarapé Lourdes (2004) que abordou sobre Rondolândia apresenta
acrescenta que:
As informações obtidas junto à SEFAZ-MT, 2004, através do Posto
Fiscal Vale da Providência (coordenadas aproximadas de 10°45’
Sul e 61°26’ WGr), apontava grande evasão fiscal, seja com a venda de madeira, produtos agrícolas, ou mesmo oriundo da agropecuária, uma vez que as condições materiais, logísticas e de apoio
à fiscalização financeiro-tributária serem vulneráveis, isto devido

a inexistência de policial destacado para o Posto Fiscal, não existia
viatura disponibilizada pelo Estado – o único veículo existente,
há muito tempo fabricado, pertencia a um funcionário. Outro
problema era o número insuficiente de fiscais e de equipamentos (computadores, telefones, internet, etc.), que comprometia o
bom andamento das atividades.
Além da situação verificada no Posto Fiscal, situado a 15 quilômetros da sede Municipal de Rondolândia, outro grande e
grave problema estava relacionado à existência de pelo menos 07 estradas vicinais que saem do Município e permitem
o acesso a várias regiões de Mato Grosso e Rondônia, sem
se ter o controle efetivo do que estava sendo comercializado
e tributado – o que certamente não é pouco, entretanto, e
contribuía para a evasão fiscal e tributária. Com isso o Estado perdeu, assim como os cidadãos que deixaram de contar
com uma série de melhoria de serviços como saúde, educação, estradas, habitação, etc.
Em conformidade com as informações prestadas no referido Posto Fiscal, o período de maior arrecadação de impostos
coincidia com a diminuição das chuvas (maio-outubro), em
que a atividade madeireira era ligeiramente incrementada,
inclusive com a contratação de mão-de-obra dos municípios
vizinhos. Naquele ano, o Vale da Providência contava com
16 indústrias madeireiras, das quais 14 estavam em pleno
funcionamento, sendo que uma delas buscava a certificação
de seus produtos florestais.
Em junho de 2004 passaram pela fiscalização do Posto Fiscal,
1.773,41m³ de madeira destinados principalmente à cidade
de Ji-Paraná (Rondônia) e os estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Mato Grosso. O ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – é tributado em 17% nas
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operações dentro do Estado e de 12% quando efetuado com
outros Estados da Federação. Quanto as espécies florestais
beneficiadas com maior volume de comercialização destacam-se a embirama, caxeta, roxinho, garapa, ipê, jatobá,
seguidas pela cerejeira, angelim e sucupira.
Parte do tributo vai para o FETHAB – Fundo Estadual de
Transportes e Habitação, obedecendo a Unidade Padrão
Fiscal de Mato Grosso – UPF, de validade semestral (agosto/2012-janeiro/2013) e corresponde a R$ 95,72. No caso
específico da madeira é cobrado 20,47% da UPF vigente por
m³, ou seja R$ 19,59.
A destinação do FETHAB é distribuído entre todos os municípios do Estado, tendo como parâmetro a quantidade de
habitantes, todavia o Governo de Mato Grosso atendendo
dispositivo legal tem priorizado as pequenas cidades, principalmente, com a construção de casas populares, inclusive verificou-se em Rondolândia a edificação de mais de 35
habitações
A questão energética no Município é deficitária, impedindo a
expansão industrial, haja vista que a oferta, segundo a Rede-CEMAT (Centrais Elétricas de Mato Grosso)/2002, e somente 01 indústria utilizava-se de energia elétrica fornecida por
aquela estatal, o que corrobora em muito para o alto custo da
produção industrial e conseqüentemente trazendo enormes
prejuízos para o município com a geração de empregos e a
arrecadação de impostos.
No comércio conta com 03 empresas do setor atacadista,
sendo 01 de produção de extrativismo vegetal e 02 de artigos
diversos, conforme IBGE/SEPLAN-MT, 2002 e ainda com 15
empresas do setor varejista (CEMAT-2002).
A indústria madeireira, embora importante na geração de trabalho, não é uma atividade sustentável, ao contrário como afirma
Celentano & Veríssimo (2007) produz o processo do “boom-colapso” que implica em desmatamento, degradação ambiental,
aumento da violência, concentração de riqueza, pouca geração
de riqueza e aprofunda as desigualdades sociais. Essa constatação
também é encontrada em Sakamoto & Casara (2008, p.7-18) que
afirmam que “o volume de madeira ilegal da Amazônia que abastece o mercado pode chegar a 90% do total consumido no país”.
Não temos os dados de Pimenta Bueno e em Espigão d’Oeste
sobre a indústria madeireira e moveleira, mas sabe-se que são
representativas, sendo que neste último município, mais precisamente no Distrito de Pacarana os “empresários” do setor formam
um estado dentro Estado, isto é, com regras próprias e na qual
está associado a apropriação ilegal de madeira. O Distrito tem
sido alvo de constantes fiscalizações, apreensões e fechamento
de madeireiras, que no entanto, transcorridas as operações das
polícias voltam atuar como o mesmo modus operandi pois têm
certeza da impunidade.
Em termos industriais, Pimenta Bueno apresenta-se como principal polo ceramista e de confecções no Estado, enquanto Espigão
d’Oeste é o maior produtor de aves de Rondônia e conta com
unidade de processamento frigorífico (Avenorte e Globo Aves).
Ainda no primeiro município encontra-se localizada uma indústria de montagem de bicicletas, a Ciclo Cairu.
A indústria alimentícia também se encontra presente nos dois mu156

nicípios rondonienses e é bastante diversificada, com destaque
para processamento e empacotado de arroz e palmito em conserva.
A região conta 02 laticínios em Pimenta Bueno e 01 em Espigão
d’Oeste, além de frigorífico no primeiro município. Rondolândia
apesar de ser o segundo maior produtor bovino da região, não
possui laticínio ou frigorífico, o que evidencia que as empresas
constroem suas estruturas em locais mais consolidado como é o
caso de Pimenta Bueno, situado na BR-364. Essa questão faz com
que o lucro dos negócios beneficie o município mais rico, o que
resulta no aumento da desigualdade da distribuição de renda e
geração de trabalho.
Com base nessa afirmativa, o Cadastro geral de empresas do IBGE
- 2006-2011 demonstra o quantitativo de empresas formalizadas,
de empresas em operação, do pessoal ocupado total - o que
evidencia a existência de muitos trabalhadores informais -, do
pessoal assalariado, dos salários pagos durante o ano e da média
salarial. Pelo cadastro fica evidente que várias empresas durante
o período 2006-2011 encerram e/ou paralisaram suas atividades,
bem como se constata a redução de postos de trabalho, principalmente em Pimenta Bueno no ano de 2011 e que pode relacionar-se às flutuações econômicas do mercado.
Os dados indicam uma retração, o que impede a instalação de
novos empreendimentos, o que significa que alguns segmentos
empresariais foram extintos ou transferidos para outros municípios e estados, de modo que caracteriza uma crise econômica
regional da indústria e comércio.
A retração do setor, por seu turno, termina por contaminando
os demais, visto que com isso se tem menor volume de recursos
financeiros na região, de modo que impede novos investimentos.
Embora, os dados não estejam estratificados por atividade econômica é possível que a mais atingida seja a indústria de transformação (madeireiras), sendo que a explicação para tanto se focaliza
no esgotamento do estoque de madeiras próximos aos empreendimentos e o alto custo de adquiri-las em locais mais distantes,
estando associado ainda as fiscalizações estatais que, ainda não
sendo eficiente, inibe ações ilegais.
Embora não se tratando como indústria propriamente dita, a mineração é forte na região, principalmente em Espigão d’Oeste
(calcário e diamante), o primeiro com uma unidade de extração
e processamento do Governo de Rondônia e o seguro com garimpeiros que atuam de forma ilegal na Terra Indígena Roosevelt.
Sobre essa atividade com diamante não se tem dados concretos
de: a) quantos trabalham; b) para quem trabalham; c) quanto ganham; d) quanto de material é extraído; e) quais são os impactos
ambientais, sociais e econômicos; f) nem quem são os compradores.
Na região, conforme IBGE (2011) havia 227 entidades sem fins
lucrativos, 139 fundações privadas e associações sem fins lucrativos, com um total de 327 pessoas ocupadas e percebendo uma
média 0,95 de Salário Mínimo Mensal.

5.5.5 Outras considerações
Outro dado que auxilia na compreensão da dinâmica regional refere-se às frotas municipais que gradativamente tem crescido no
período 2005-2012, sobretudo, motocicletas e motonetas o que
demonstra a opção da população por esses veículos, até mesmo

em função de terem renda média baixa e pela facilidade comprá-los em longas prestações. Esses veículos atendem as populações
urbanas e rurais.
A aquisição de micro-ônibus e ônibus parece-nos evidente que
esteja relacionado diretamente ao transporte escolar de responsabilidade dos Estados e dos municípios, e que grande parte da
frota é terceirizada, visto que os recursos são disponibilizados
pelo Ministério da Educação e nem sempre é possível realizar à
aquisição e integrá-los aos patrimônios dos organismos públicos
da região. Atendem quase com exclusividade a área rural e os
distritos urbanos.
Em relação a caminhonete, camioneta, caminhão, caminhão trator, trator de rodas e utilitários, o percentual maior é para o aten-

dimento de fazendas e propriedades rurais, enquanto automóveis
está direcionado às áreas urbanas.
Por fim, para compreender a evolução econômica da região é
necessário a verificação do Produto Interno Bruto – PIB do período 1999-2010 (Figura 99) que tem oscilado de forma positiva e
reflete à retomada de crescimento econômico verificado em todo
país. O crescimento regional é impulsionado pelas transferências
constitucionais como o Fundo de Participação dos Municípios –
FPM.
Pela ordem crescente do PIB se tem Rondolândia, Espigão d’Oeste e Pimenta Bueno, sendo que este último no período de 20082010 obteve a maior contribuição, o que praticamente dobrou
seu produto interno em três anos, enquanto os demais municípios
tiveram um crescimento mais comedido.

Figura 99 - Evolução histórica do PIB - 1999-2010

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA.

5.6. ENTORNO IMEDIATO À TI ROOSEVELT
Na parte I a abordagem foi construída com base nos dados secundários e contempla a visão geral sobre os municípios de Espigão
d’Oeste e Pimenta Bueno (RO) e Rondolândia (MT), nos quais a
Terra Indígena Roosevelt encontra-se inserida.
A parte II retrata questões mais específicas cuja base de dados
são primárias e foram obtidas por meio de questionários mistos,
isto é, com perguntas estruturadas (fechadas) e semiestruturadas
(abertas). É importante destacar o número limitado de questionários aplicados ocorreu por dois motivos: a) fator tempo, inclusive
no que se refere às condições de trafegabilidade, pois o campo foi
realizado em período chuvoso e ainda o pouco tempo disponível
à execução da atividade; b) questão de logística, visto que o veículo que seria disponível à pesquisa socioeconômica do entorno
também estava atendendo outras equipes que se encontram no
interior da TIR.
Entendemos, que mesmo com essas limitações, o trabalho foi produtivo e representativo para se conhecer a realidade local vivida
pelos moradores do entorno naquele período, de modo que as
informações obtidas complementam àquelas constantes na Parte
I desta pesquisa.
Foram aplicados 15 (quinze) questionários em áreas do entorno

imediato à TIR, ou seja, na vizinhança, sendo todos em Espigão
d’Oeste, visto que neste município é onde a problemática ambiental e social apresenta-se de forma mais desfavorável, para os
Cinta-Larga, dado à pressão externa por extração de madeiras e
de garimpos clandestinos, e que tem resultado numa série de conflitos.
Dentre os vários conflitos entre os mais diversos atores sociais da
sociedade envolvente e os Cinta-Larga, destacam-se o “Massacre
do Paralelo 11” na década de 1960 e a morte de 29 garimpeiros
por indígenas em 2004 – muito provavelmente vários dos mortos
foram assassinados por outros garimpeiros que invadiram a TIR o que colocou novamente a região como destaque negativo na
mídia nacional e internacional.

5.6.1. Aspectos populacionais e sociais
A população amostral dos questionários aplicados na pesquisa de
campo aponta a existência de 34 pessoas, sendo 15 masculinas e
19 femininas (Figura 100), sendo que entre as faixas etárias de 3060 anos é que apresenta o maior percentual de pessoas, de modo
que indica uma estabilização com tendências ao envelhecimento
populacional.
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Figura 100 - Pirâmide etária - entorno imediato da Terra Indigena Roosevelt

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

Os dados apurados em campo em relação ao grau de parentesco
junto aos entrevistados verificou-se que há valorização da família
com laços fortes que unem a população do local, sendo representada por 46,43% (filhos e filhas), 42,86% (genros e noras) e
10,71% com fora do parentesco. Logo, se conclui que a base da
economia da localidade é composta por agricultores familiares,
ainda que a região seja formada por áreas de fazendas ao longo
dos limites da TIR.
Do universo de famílias e pessoas entrevistadas constatou que
100% pertencem ao catolicismo romano.
Em relação à naturalidade, a população do entorno imediato da
TIR (Figura 101) acompanha o padrão verificado na região, em
que a maior parte da região compõe de pessoas de origem amazônica e filhos de migração, em que pela ordem de ocupação
territorial são sulistas, nordestinos e do sudeste brasileiro.
Figura 101 - Naturalidade - Entorno Imediato da TIR

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

Quanto ao processo migratório a região repete padrões semelhantes aos ocorridos em outras partes do Brasil, ou seja, a origem
segue historicamente o movimento do Nordeste, Sul e Sudeste
brasileiros que posteriormente se desloca no final dos anos 1960 e
início de 1970 para o Centro-Oeste, principalmente Mato Grosso,
e em seguida para a Amazônia.
Assim, se constata que dos atuais moradores do entorno, uma
demanda de “pioneiros” antes moravam no Paraná, Mato Grosso,
Rondônia e outras regiões do país, representando percentualmente 25% por Estado, que chegarem ao entorno imediato da TIR
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praticavam pecuária e agricultura (aproximadamente 90% do total de migrantes) e 10% desenvolvia atividades com o extrativismo
da borracha e garimpagem.
Essa população, no entanto, ao longo dos anos abandonou tais
atividades, tendo como motivações principais: a) proibição do garimpo, devido às fiscalizações e os episódios como as mortes de
2004; b) o baixo valor pago sobre a extração da borracha, o que
tornou a atividade pouco atraente; c) o manejo da bovinocultura
ser onerosa e pouco rentável economicamente; d) a agricultura,
devido aos altos custos operacionais e os solos se exaurirem muito
rápido, considerando ainda a ausência de assistência técnica adequada. Assim, tais fatores são condicionantes que explicam que o
modelo de agricultura praticado em pequenas propriedades, sem
tecnologia, tende ao abandono de propriedades e a formação de
latifúndios, quase que exclusivamente voltados à pecuária e que
tem produzido o êxodo rural na região.
Constatou-se ainda que a relação com as propriedades pesquisadas que 64% dos entrevistados são proprietários, 21% são parentes do dono e 15% são empregados (caseiros). O tempo de
moradia das famílias nessas propriedades encontra-se assim distribuído: a) 7% até um ano; b) 14% entre 1-3 anos; c) 14% entre
3-5 anos; d) 7% entre 5-10 anos; e) 58% com vivência superior
a 10 anos – esses dados reafirmam que o entorno imediato à TIR
a migração ainda não está consolidada, ou seja, tem continua
atraindo novos moradores.
Essa questão vincula-se diretamente na comercialização de terras,
o que evidencia a inexistência dos chamados colonos pioneiros
que chegaram à região nos anos 1970-1980. Nesse sentido, pode
se concluir que mais de 70% dos “pioneiros” venderam suas propriedades e foram para outras regiões, seja em área urbana e rural, tendo várias razões, tais como: a) dificuldades em desenvolver
o manejo das propriedades, na qual se inclui assistência técnica
inexistente; b) baixa fertilidade natural do solo; c) questões relacionadas à saúde; d) deficiências de infraestruturas para que
permanecessem nas propriedades.

5.6.2 Características das Propriedades
De modo geral, a situação de domínio encontra-se em consolidação, isto é, somente 42,85% das propriedades possuem título
definitivo e escritura pública (Figura 102) e o restante compõe de
recibo de compra e venda e outros documentos.
Figura 102 - Documentos de propriedade

Recibo de compra e venda
42,86%

35,71%

Escritura pública
Título
Outro

7,14%

14,29%

Quanto à existência de outras propriedades rurais em Rondônia e
Mato Grosso, aproximadamente 15% dos entrevistados afirmam
que possuem outros imóveis na região. Ficou evidente que 15%
das propriedades possuem algum potencial turístico, entretanto,
seus donos não pretendem desenvolver quaisquer atividades relacionadas ao setor, porque entendem que esse serviço tiraria a
tranquilidade do lugar, além de não se sentirem preparados em
sua execução, considerando ainda que a distância entre a cidade
e a propriedade faria com que o negócio não fosse viável economicamente.
Das propriedades pesquisadas constatou-se que: a) 7,14% possuem galpão para armazenagem da produção e ferramentas de
trabalho; b) 35,71% com currais; c) 57,14% com cercas para manejo da bovinocultura; d) 14,28% com terreirão para secagem
de café e cereais; e) 28,56% com cochos no interior das áreas de
pastagens; f) 7,14% com açudes e represas; f) 14,28% com outras
infraestruturas de apoio às propriedades.

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva;
Oliveira & Almeida.

5.6.3 Energia Elétrica

Pelos dados levantados em campo verifica-se que se tratam de
pequenas e médias propriedades (Figura 103), o que caracteriza
dentro dos critérios do Ministério do Desenvolvimento Agrário –
MDA como agricultores familiares, isto é, considerando o módulo
padrão das terras.

Os dados levantados indicam que 64% das propriedades possuem
energia elétrica. Aquelas que não possuem tal serviço, deve-se
ao custo de implantação ser muito oneroso para os proprietários
que nem sempre possuem garantias para realizar financiamento e
com isso implantar a infraestrutura adequada para o recebimento
da energia elétrica.

Figura 103 - Tamanho da propriedade
7,14%
7,14%
Até 10 alqueires
42,86%

14,29%

10 a 20 alqueires
20 a 50 alqueires

28,57%

Mais de 100 alqueires
Não respondeu

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva;
Oliveira & Almeida.

Observou-se ainda que 42,85% das propriedades possuem áreas
preservadas com vegetação natural, sendo que estas possuem média de 10 alqueires ou 24,2 hectares por propriedade.
Em relação a autorizações para desmatamento e queimada, aproximadamente 90% daqueles proprietários que precisam realizar
a ação não procuram os órgãos competentes para obter a devida
regularização, o que evidencia em ilegalidade.
Segundo afirmam, as queimadas são feitas basicamente para renovar pastagens e áreas de capoeira que são posteriormente utilizadas para o cultivo agrícola, repetindo o padrão adotado para
a região, de modo que reflete a baixa tecnologia no manejo dos
solos.

O serviço é fornecido por empresa pública em 90% das propriedades que contam com energia elétrica e 10% por gerador particular – o que implica em gastos maiores para o proprietário, além
de funcionar algumas poucas horas, geralmente entre as 18 e 21
horas. A qualidade da prestação de serviços com energia é considerada positiva com 90% de aceitação como boa.

5.6.4 Habitação
Em relação às moradias, os dados apontados pela Tabela 47 demonstram que tanto as construções e conservação das moradias
são adequadas para os padrões locais, e em muitos casos, apresentam-se melhores do que aquelas situadas na zona rural. Verifica-se que a maioria das residências contam com instalações
sanitárias internas (76,92%), o que demonstra a preocupação das
famílias com seu bem estar e com a saúde, sendo que um percentual muito pequeno ainda não possui quaisquer tipos de instalações sanitárias.
A pesquisa levantou que a preocupação com poços e água para
consumo humano e os possíveis contaminantes por meio de fossas sépticas (Tabela 48), ainda possui algumas famílias (26,67%)
que não se atentaram ao fato que pode oferecer riscos à saúde.
De forma indireta esse percentual aumenta quando se trata da
distância da fossa em relação ao cursos d’água utilizada em atividades gerais, o que pode contaminar alimentos in natura.

Verificou-se das 44,44% das pastagens são compostas por capim
plantado, 33,34% com gramíneas e 22,22% naturais. É necessário
destacar que 66,67% das pastagens atingem margens de rios e
igarapés, o que demonstra a falta de cuidado com os recursos
hídricos, uma vez que o gado pisoteia o solo e favorece o assoreamento dos leitos, além do que a mata ciliar foi suprimida pelo
processo de desmatamento para dar lugar às pastagens.
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Tabela 47 - Habitação e condições de habitabilidade

HABITAÇÃO
Estrutura das casas
Alvenaria
Madeira
Outros
Cobertura das casas
Telhas de Barro
Telhas de Amianto
Instalações Sanitárias
Interna com fossa séptica

%
46,67
46,67
6,66
50,00
50,00

HABITAÇÃO
Piso das casas
Cimento
Cerâmica
Conservação das casas
Boa
Regular
Externa sem fossa séptica
Externa sem fossa

%
57,14
42,86
64,28
35,72
15,38
7,70

76,92

234 Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.
Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013.

Tabela 48 - Distância das fossas

Distâncias das fossas em relação aos
Cursos d’água para consumo humano
Cursos d’água utilizada em atividades gerais

Até 300m (%)
46,66
21,42

Mais de 300m (%)
26,67
35,71

Não tem nenhuma distância (%)
26,67
35,71

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

A origem da água para o abastecimento d’água nas residências
é realizada da seguinte maneira: a) 6,67% provêm de poços artesianos; b) 20,00% de poços amazônicos com média 10m de
profundidade; c) 60% de minas e/ou olhos d’água situadas nas
propriedades; d) 13,33% de outras fontes de abastecimento.
O lixo produzido nas propriedades possui a seguinte destinação:
a) 81,25% é incinerado ao ar livre e/ou em buracos destinados a
tal finalidade; b) 18,75% é enterrado. Todas as ações com o lixo
são realizadas próximas às residências. Em relação aos vasilhames
de agrotóxicos e agroquímicos muitas das vezes são abandonadas

nos roçados e pastagens. Não há registro quanto à reciclagem,
embora, garrafas e latas sejam reaproveitadas e utilizadas em várias atividades, inclusive para guarda de alimentos e de sementes.
A expansão da rede elétrica permitiu que as famílias passassem a
usufruir de certos confortos oferecidos na zona urbana, tais como:
televisão para informação e lazer; geladeira; freezer; computador
e outros bens. A melhoria das condições econômicas permitiu
inclusive que alguns moradores adquirissem automóveis, sendo
que 50% das famílias possuem motocicletas, conforme se observa
na Tabela 49.

Tabela 49 - Bens existentes nas residências

BENS
Fogão a gás
Rádio
Televisão
Geladeira
Freezer
Carro
Moto
Computador
Outros bens

PROPRIEDADES COM BENS (%)
100,00
85,71
50,00
64,29
35,71
14,28
50,00
6,66
35,71

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.
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5.6.5 Alimentação
Não admitem que realizem caçadas, mas pelas respostas obtidas ficou evidente que se alimentam de animais silvestres: paca
(Cuniculus paca, anteriormente denominada Agouti paca), cutia
(Dasyprocta sp.) tatu (várias espécies), veado (várias espécies), entre outros.
O pescado entra no cardápio de 50% das famílias o ano todo e
o consumo aumenta principalmente no verão amazônico, sendo
que entre as espécies mais encontradas e apreciadas pelas comunidades do entorno imediato da TIR, são: pintado (Pseudoplatystoma corruscans), pacu (Colossoma macropomum), Matrinxã
(Brycon amazonicus), traíra (Hoplias sp.), piau (Leporinus sp.) e
cará (Pterophyllum sp.).
A população do entorno afirma que nenhuma espécie animal silvestre, peixe ou produto retirado da floresta possui restrição ou
tabu alimentar, em contrapartida os indígenas devido a suas relações com a natureza e as concepções espirituais determinados
tipos de alimentos são proibidos, porque representam a quebra
de valores e assim não podem ser ingeridos.
Na pesquisa 57% da população afirmou que se alimenta de produtos da floresta, com destaque para a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.) e açaí (Euterpe oleracea e Euterpe precatória Mart.), que são retirados durante o ano todo, porém, de
acordo com que a floresta oferece.
Dos pomares retiram para a alimentação principalmente laranjas,
mangas e goiabas, de várias espécies e subespécies.

5.6.6 Educação
Os dados obtidos na pesquisa de campo apontam que o analfabetismo do entorno imediato da TIR é elevado (28,57%) superando a média verificada no município de Espigão d’Oeste (9,4%).
É necessário, no entanto, ressaltar que o universo populacional
pesquisado é muito restrito, e que se fosse incorporado outras famílias, o resultado provavelmente seria diferente. Evidencia ainda
que a metade da população possui o ensino fundamental completo (Figura 104), sendo significativo o percentual de pessoas com
o ensino médio.
Figura 104 - Nível de escolaridade - Entorno Imediato TIR

Segundo as informações das famílias do entorno imediato da TIR
não existe crianças e adolescentes sem estudar e que o problema
do analfabetismo se restringe aos adultos e idosos.
Apesar dos dados de analfabetismo serem preocupantes, nas linhas vicinais existem escolas que se localizam relativamente próximas das comunidades em 92,85% dos casos, sendo que 78,57%
são para o atendimento do ensino fundamental e 21,43% das escolas com o ensino médio – as chamadas escolas-polo.
Na avaliação da população sobre o nível de atendimento de
educação à comunidade, obteve-se as seguintes ponderações: a)
76,92% (bom); b) 15,38% (regular); c) 7,7% (insatisfatório). Os
mesmos percentuais foram alcançados quanto ao nível qualitativo
de ensino prestado, o que evidencia que uma aceitação positiva
das comunidades, ainda que seja necessária melhorias no sentido
de alcançar os patamares exigidos pelo Ministério da Educação.
Em relação ao transporte escolar ainda existe 7,14% dos discentes
que não são atendidos pelo serviço e que pode ser explicado pela
não necessidade de utilizar o transporte, devido à proximidade de
suas residências com a escola. Entre os usuários do transporte escolar 7,69% avaliam como ruim e 92,31% considera como bom,
isso demonstra que o sistema tem atendido ao público estudantil
das comunidades com bastante eficiência.
A merenda escolar é avaliada por todos os discentes como ótima,
porém há que se ponderar sobre os seguintes pontos: a) a direção da escola e os órgãos públicos responsáveis pela educação
formal não adquirem a produção agrícola da comunidade para
destiná-la à merenda escolar – provavelmente devido aos aspectos burocráticos, em que as famílias não possuem notas fiscais de
produtores rurais; b) as famílias afirmam que não sabem a motivação pelas quais as instituições não compram suas produções, e
que se fosse vendidas estimulariam os agricultores a potencializar
suas atividades e com isso obteriam melhores rendas, além do
que a alimentação seria mais saudável para os alunos, devido a
procedência local.

5.6.7. Cultura e Lazer
Em 36% das comunidades existe espaço para cultura e lazer, de
modo que a maioria se insere em seu contexto quando ocorrem
eventos que integram inclusive outras comunidades. Entretanto,
esses espaços estão restritos ao futebol, visto que não há quadras
de esporte e de manifestações culturais (teatro, dança, música,
entre outros).

7,14%
14,29%

28,57%

Fundamental
Médio
Superior

50%

Desse modo, percebe-se que as atividades que envolvem interação, além do futebol, são: a) na igreja com missas e quermesses;
b) conversas e diálogos com parentes e vizinhos próximos; c) pescaria e caçada; d) banhos em rios e igarapés; e) ainda a opção de
lazer e cultura quando se dirigem à cidade e/ou comunidades.

Não etudou

5.6.8. Saúde
Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

A pesquisa identificou as principais doenças nas comunidades,
sendo afirmado que a gripe, a febre, a dengue, a malária – enfermidades comuns na Amazônia, devido a falta de saneamento adequado e questões climáticas – e hipertensão, causada por
maus hábitos alimentares e que se constitui um dos problemas de
sanidade global.
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Em 78,57% das comunidades são dotadas de postos de saúde
que se localizam próximos dos lotes rurais e avaliação quanto ao
atendimento é que 50% (bom) e 50% (ruim). Nesse quesito, constata-se que a avaliação poderia ser melhor se houvesse recursos
humanos suficientes (médicos e enfermeiros), assim como medicamentos para atendimento das comunidades e que os postos de
saúde funcionarem o dia todo e a semana toda.
Nos casos mais graves de saúde, 6,66% da população recorre a
hospitais particulares e 93,34% aos hospitais públicos das cidades
mais próximas (Espigão d’Oeste, Pimenta Bueno, Cacoal e Ji-Paraná). Nos de extrema gravidade procuram a rede pública em Porto
Velho e Cuiabá.
Várias das famílias do entorno imediato da TIR utilizam as plantas
para tratamento ou alívio de algumas doenças. Entre as plantas foram citadas: losna (Artemísia absinthium); canela (Cinnamomum
zeylanicum); boldo (Peumus boldus); elixir paregórico (Ocimum
selloi Benth); cidreira (Melissa oficinalis); capim santo (Elionurus
candidus); açafrão (Curcuma longa); gengibre (Zingiber officinale); murici (Byrsonima spicata); sara tudo (Byrsonima intermedia); pacová (Renealmia brasiliensis); casca de ipê roxo (Tabebuia
impetiginosa); jaborandi (Pilocarpus jaborandi); folha de laranja
(Citrus sp.); hortelã (Mentha piperita); caninha do brejo (Costus
spicatus); crajiru (Arrabidaea chica); alecrim (Rosmarini officinalis); jequitibá (Cariniana sp).

5.6.9 - Aspectos Econômicos do Entorno
Imediato da Terra Indígena Roosevelt
As atividades agrícolas das comunidades do entorno imediato restringem à cafeicultura em 28,57% e ao cultivo da mandioca em
21,43% das propriedades. Desse modo, até mesmo com as lavouras anuais (arroz, feijão, cana-de-açúcar, horticultura) e perenes
(pupunha, cacau, açaí, banana, guaraná, frutíferas, consórcios
agroflorestais e reflorestamento) não são praticados, o que obriga
as famílias a adquirirem os produtos na zona urbana.Alguns fatores aparecem associados a prática do não manejo dessas culturas,
os quais podemos citar determinados indicadores que contribuem
para essa situação:
a) Baixa fertilidade natural dos solos e altos custos de produção que se alia à baixa capacidade de competitividade com
relação a outras regiões produtoras do país;
b) Insuficiente assistência técnica;
c) Existência de outras atividades econômicas que são mais
rentáveis, ainda que não sejam sustentáveis em longo prazo,
como é o caso da pecuária;
d) Não verticalização e agregação de valores à produção.
Assim, se no observa que não há uma preocupação tácita quanto
à diversificação da produção, o que em tese, poderia constituir-se
como alternativa para aumentar a renda das famílias com a possibilidade de conter o êxodo rural, bem como gerar oportunidades
de trabalho para parcelas da população que se encontra desempregada ou em subempregos.
Por outro lado, a pecuária de corte é a principal fonte de renda
das propriedades, estando presente em 42,85% das propriedades
e ainda a criação de galinhas caipiras (7,14%) praticadas pelas
famílias do entorno imediato da TIR.
Dos proprietários que trabalham com a pecuária bovina 87,5%
possuem o rebanho melhorado, sendo 87,5% destinado à corte e
12,5% para a produção de leite. Dentre os produtores que pos162

suem gado leiteiro somente 12,5% produz e vende algum tipo de
produto oriundo da pecuária (queijos e requeijão), o que significa que a atividade é pouco atraente, logo gera escassa renda às
famílias.
Observou-se que a questão do desemprego entre as famílias rurais
é de 7,14%, bem próxima aos índices nacionais. Entre os que se
encontram trabalhando há pelos menos seis meses e com idade
superior a 16 anos, constatou-se que: a) 7,69% trabalham no comércio; b) 23,08% no serviço público na região; c) 46,15% em
serviços particulares; d) 23,08% em outras atividades. É necessário destacar que a maioria desses trabalhadores não possuem
carteira assinada, o que confirma a informalidade e a não garantia
de direitos trabalhistas.
A empregabilidade foi maior na área rural com 57,14% nas proximidades das comunidades e 42,86% na região, sendo que 90%
dos trabalhadores encontram-se com pelo menos de 6-12 meses
em atividades e 10% entre 3-6 meses.
Outra importância de fonte é oriunda das aposentadorias pagas
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS com atende, na
atualidade, 26,67% das famílias. Os moradores avaliam que pelo
menos mais 21% das famílias deveriam receber algum tipo de benefício como aposentadoria e pensão, que no entanto estão fora
do sistema e atribuem que as informações prestadas pelo órgão
estatal sejam insuficientes ou não muito claras (85,71%), o que
os prejudica na conquista de seus direitos. Soma-se a isso que o
órgão fica muito distante geograficamente da população (14,29%)
e que não promove mutirões de esclarecimento junto às comunidades (85,71%).
Deste modo, se constata pela visão dos moradores que o órgão é
ineficiente ao não prestar informações claras e não atender suas
necessidades, ainda que esse direito seja líquido e justo. Essa crítica observada pelas famílias rurais não é muito diferente daquelas
verificadas pelas populações urbanas quando recorrem ao sistema
de seguros e se sentem ludibriados pela burocracia existente e
praticada pelo INSS, o que implica na demora do atendimento
por longos meses até que o problema seja devidamente solucionado.
Quanto ao seguro-desemprego, embora não abordado pelos
moradores, entendemos que o mesmo também se situa no rol
da burocracia, o que caracteriza que o cidadão tem seus direitos
negados, ainda que contribua de forma efetiva economicamente
para a manutenção do sistema.
Em relação ao trabalho feminino, embora afirmem que 12,5%
das mulheres contribuam para a renda familiar na propriedade
é preciso um olhar mais aprofundado, visto que elas participam
diretamente nas atividades agrícolas e pecuárias, além do serviço doméstico. Essas atividades, no entanto, não são computadas,
e considera-se somente aquelas que produzem renda direta. A
mesma relação também ocorre com os jovens que desenvolvem
seus trabalhos na propriedade, mas não são “donos” dos negócios, logo, se tem que sua contribuição são “marginais”, sem nenhum peso. O que é uma verdade sofismada.
Essa é uma grande contradição no meio rural que nega a participação de jovens e mulheres, mas que em contrapartida 100% da
população entrevistada gostaria de obter outras fontes de renda
para a melhoria das propriedades. Assim, se reafirma a ideia do
patriarcado no meio rural, como herança cultural.

Tal questão é reafirmada ao se considerar que 75% da mão-de-obra utilizada nas propriedades é da própria familiar e que somente 25% é constituída de assalariados – ainda que essa tenha
relações de parentesco direto (genros, sobrinhos, etc.).
Outro aspecto importante que ocorre nas propriedades refere-se
ao baixo índice (20%) com participação em algum tipo de treinamento ou cursos de aperfeiçoamento voltado às atividades que
são desenvolvidas nas propriedades. Essas capacitações atendem
a interesses difusos, sendo 25% com agricultura e 75% com outras
formações, inclusive relacionadas àquelas fora do âmbito rural.
Na expectativa quanto à participação de cursos de formação,
aperfeiçoamento e capacitação averiguou-se que a população
pretende participar de treinamento com agropecuária, agricultura
e artesanato, respectivamente14,28% em cada modalidade.
Um total de 28,56% pensam na realização de outros cursos, tendo
ainda o mesmo percentual para aqueles que não querem se envolver de nenhuma forma em treinamentos – o que é um agravante, considerando o baixo nível de percepção e governabilidade
frente aos problemas existentes nas propriedades, principalmente
no que se refere a inexistente diversificação e verticalização da
produção, fato esse que aponta para certo “comodismo”, pois esses entendem que está dentro dos parâmetros que estabeleceram
para suas vidas.

5.6.10 Assistência Técnica
Nesse quesito os moradores avaliam que a assistência técnica é
inexistente para 50% dos entrevistados, enquanto 37,5% consideram como boa e 12,5% como ruim. Esses dados revelam que
a ação do Estado em apoiar o setor rural é deficiente, visto que
somados os indicadores de inexistentes e ruins ultrapassa 62,5%,
o que reflete diretamente na baixa produtividade e falta de diversificação e verticalização da produção. Os únicos órgãos que
prestam algum de tipo de serviço é a Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON e Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia
– EMATER-RO, que atendem 37,5% das propriedades rurais do
entorno da TIR.

oportunidades de trabalho, bem como agregação de valor aos
produtos agrícolas e pecuários.
No levantamento também foi verificado as perspectivas que os
moradores tem para com a propriedade obtendo os seguintes resultados: a) 57,14% pretendem aumentar a produção com vista
a aumentar a renda familiar; b) 14,28% almejam diversificar a
produção para que possam ter outras fontes de sustentação de
suas famílias o ano todo; c) 7,14% buscam negociar a propriedade, visto que não se sustentam economicamente; d) 21,44% não
possuem opinião formada quanto ao futuro de seus imóveis.
Dentre aqueles que venderiam seus lotes, 45,45% pretendem adquirir outras propriedades na zona rural do município e 54,55%
iriam para a área urbana, pois entendem que teriam melhores
possibilidades de se ascenderem social e economicamente, além
de terem outros recursos (saúde, educação, etc.) que são mais
restrito no meio rural.
Em relação ao que buscam implantar e implementar atividades
econômicas nas propriedades, verifica-se que a piscicultura (Figura 186) é tida como a mais promissora para os proprietários,
seguidas por ordem de importância crescente a pecuária leiteira,
suinocultura, fruticultura e gado de corte.
A pesquisa de campo apontou que 71,43% dos proprietários estão
sensíveis em participar/trabalhar de algum projeto de empreendimento que beneficie a comunidade e região, isto porque geraria
renda e postos de trabalhar, sendo que o projeto de algum modo
poderia dar a visibilidade de suas comunidades que na atualidade
é esquecida, tanto pela sociedade, quanto pelos órgãos públicos.

5.6.11 Estrada e Transporte
Em relação às estradas e seu estado de conservação, 21,43% da
população do entorno imediato considera como boa, 50% avaliam como regular e 28,57% opinam que as mesmas encontram-se
precárias. Assim, se verifica elevado grau de insatisfação quanto
à ação do poder público (Estado e Município), o que caracteriza
como negação do direito constitucional para o deslocamento das
pessoas.

Nesse sentido, aqueles proprietários que recebem assistência
técnica, são atendidos com ações voltadas para a bovinocultura
(71,43%) e 28,57% para a agricultura, o que demonstra de configuração evidente que os órgãos de fomento não possuem missão
estratégica para revigorar e incentivar a diversificação de outras
atividades (fruticultura, melicultura, piscicultura, sistemas agroflorestais, pecuária de pequenos animais, entre outros), de não
cumprem adequadamente seu papel social.

Apesar dos problemas com as estradas, constatou-se que todas
as comunidades pesquisadas do entorno imediato da TIR contam
com um sistema de transporte coletivo (ônibus), em que a maioria da população (85,71%) utiliza constantemente para se deslocar até Espigão d’Oeste e em outras atividades. Outros meios
de transporte utilizados pelos moradores, são as motocicletas
(61,54%) e outros veículos (38,46%).

A assistência técnica quando ocorre se configura de forma esporádica, ou seja, dá-se semestralmente (50%) e anualmente (50%)
nas propriedades que ainda contam com essa ação do Estado. Na
avaliação dos moradores para melhorar as relações é preciso que
exista a disseminação de informações, de modo que isso despertaria nas comunidades o interesse em participar de projetos governamentais, no meio rural, visto que muitas vezes, essa população
só toma conhecimento de projetos e de financiamentos quando
já foram executados.

5.6.12. A Terra Indigena Roosevelt na visão
das comunidades do entorno imediato

Assim, verifica que nas comunidades de entorno imediato da TIR,
onde foi realizada a pesquisa, que não há empreendimentos de
agroindústria e que poderia aumentar a renda familiar e gerar

De modo geral, as comunidades do entorno compreendem a importância da floresta da Terra Indígena Roosevelt e das matas cilia-

As informações colhidas com os moradores do entorno imediato
indicam que 10% consideram a Terra Indígena Roosevelt como
um obstáculo ao desenvolvimento da região, ou seja, há uma
compreensão que da maioria da população que a TIR é importante, porque conjecturam a possibilidade de serem beneficiados
com alguns projetos que são destinados aos Cinta-Larga.

163

res como vital à sobrevivência humana e dos animais, sendo essas
componentes “reguladores” da natureza, pois os demais seres são
interdependentes delas, conforme demonstrado no Tabela 50.

Tabela 50 - Quadro 1 - Importância da mata ciliar e da floresta

IMPORTÂNCIA DA MATA CILIAR NA PROPRIEDADE
Proteger as nascentes de rio e dar alimento para os peixes
Manter o oxigênio e chuva constante
Preservar os rios e nascentes
Evitar a erosão, e dar sobrevivência aos pássaros;
Mata que fica na beira do rio e que ajude na proteção
Não sabe

IMPORTÂNCIA DA FLORESTA
Para a preservação dos animais
Para melhorar o ar que respiramos; fornecimento de alimento,
madeira e equilibrar a temperatura.
Traz vida e saúde.
Alimentar os bichos silvestres e o ser humano; evitar inundações,
enchentes, tempestades. Dar vida à terra.
Controlar o volume de chuvas
Preservar o solo e subsolo.
Não sabe

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

Assim, pode-se afirmar que os moradores do entorno possui uma
percepção ambiental relativamente bem definida, mas é imprescindivel que os órgãos públicos e entidades não governamentais
desenvolvam ações voltadas ao meio ambiente e sê possível estabeleçam protocolos, projetos que de algum modo possam inserir
esses moradores como parceiros da TIR.
Em relação ao conhecimento interno do que ocorre no interior
da TIR, no entanto, os índices são baixos e as informações são
difusas, como: sabem bastante; sabe pouco; não sabem nada;
tem garimpos; possui muitos diamantes; é muito degrada com a
retirada de madeira e com mineração; repleta de epidemias; local
com muitas mortes por causa da terra.

Índices semelhantes também foram verificados sobre os demais
indígenas (Zoró, Paiter Suruí) que habitam ou transitam pela região, em que obteve 64,29% como boa relação e 35,71% sem
nenhum vínculo. Por esses dados se entende que a aceitação e relação para com os povos indígenas tem se fortalecido, ainda que
exista certa desconfiança e resistência entre culturas tão distintas.
Na avaliação dos moradores, 66,66% não sabem o que indígenas pensam sobre a população do entorno, e 33,34% acreditam
que os indígenas que não confiem nos “brancos”. Na realidade as
respostas obtidas foram difusas, tais como: os indígenas tem um
pouco de medo da gente; talvez gostem de nós; não sei; muitos
deles nos olham como se fossêmos superiores a eles; não confiam
na gente; se mexerem com eles, ficam bravos.

Resumidamente o Figura 187 apresenta as impressões sobre esse
conhecimento, em que se observa que mesmo a TIR se limitando
fisicamente com as propriedades, na prática ocorre um grande
distanciamento entre indígenas e esses vizinhos, fato esse que de
algum modo está diretamente relacionado com as tensões constantes a partir do contato com os Cinta-Largas nos anos 1960 –
marcados por etnocídios e recentemente com conflitos devido
aos garimpos formados ilegalmente dentro da Terra Indígena Ro-osevelt.

Para melhorar as relações de trabalho, amizade, entre outras possibilidades com os indígenas, sugerem: a) mais lazer e esporte
entre os povos indigenas e as comunidades do entorno; b) as
crianças estudarem juntas para compreender as culturas que são
diferentes; c) estabelecer cooperativa na qual trabalhassem juntos e pudessem realizar cursos de medicina natural; d) realizar
cursos participativos e integrados; e) que o Governo ofereça mais
educação formal, em especial o ensino médio envolvendo alunos
indígenas e não indigenas.

Quanto ao nível de relacionamento com os Cinta-Larga verifica-se
que a maioria respondeu que ocorre de maneira amistosa, sendo
que uma minoria afirma que não possui relações muito boas, conforme demonstra o Figura 105 a seguir e que está interconectada
às razões apontadas no parágrafo anterior.
Figura 105 - Relação com os Cinta Larga
7,69%
Boa

23,08%

Não muito boa
69,23%

Não tem nenhum tipo de relação

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.
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5.6.13. Prioridades dos moradores
Em decorrência das problemáticas existentes no entorno da TIR,
os moradores apontaram quais as demandas de políticas públicas
seriam necessárias para resolver ou minimizar os problemas da
região, conforme demonstra o Tabela 51.
Essas demandas apontadas pelos moradores grande parte delas
poderá ser resolvida pelo poder público estadual e municipal e
apoiadas através de projetos de entidades não governamentais,

no entanto, é necessário que as comunidades se organizem e fortaleçam em associativismo/cooperativismo para que conquistem
direitos e benefícios.
A inexistência de governança e de lideranças é o grande obstáculo, restando a comunidade encontrar seus próprios caminhos e
desenvolver estratégias que possibilitem o acesso a serviços, projetos e ações para que possam se promover como cidadãos.

Tabela 51 - Importância da mata ciliar e da floresta

DEMANDAS SOCIAIS
Educação - construção de escolas
Educação - construção de creches
Saúde - melhoria do atendimento
Saúde - construção e implementação de posto de saúde
Saneamento básico - construção de rede esgoto e galerias
pluviais
Água - construção de rede e fornecimento de água tratada
Lazer - construção e melhoria de áreas de lazer
Cultura- construção de espaços culturais
Cultura- apoio às manifestações culturais(teatro, dança,
música, teatro, etc.).
Asfaltamento das estradas e das ruas
Melhoria no sistema de transporte coletivo
Implementação ou melhoria da iluminação pública

DEMANDAS PRODUTIVAS
Cursos de capacitação e de formação profissional
Apoio a gestão comunitária e cooperativismo
Apoio a geração de renda e trabalho
Regularização com documentos de imóveis urbanos
Regularização com documentos de imóveis rurais
Coletiva seletiva e reciclagem de lixo
Microcrédito para geração de emprego e renda
(artesanato, serviços, etc.)
Hortas Comunitárias
Créditos para melhoria habitacional e do imóvel
Projetos de apoio à diversificação da produção
Projetos de apoio à verticalização da produção e agregação de valor
(agroindústria)
Assistência técnica sistematizada

Fonte: Pesquisa de campo. Kanindé, 2013. Org.por Almeida Silva; Oliveira & Almeida.

Total (ha)

5.7. CONSIDERACÕES FINAIS
A análise que temos sobre a região onde está inserida a TIR é que
ainda existe muito para ser realizado por intermédio do poder
público que tem-se demonstrado omisso em várias das questões
levantadas e ineficaz em tantos outros.
Essas condições encontra-se plenas de significados e de intencionalidades, mas nos parece claro é a evidência quanto à tentativa
de invisibilidade de indígenas – pela não proteção de suas terras e de famílias agricultoras que são ludibriadas quando ao acesso de
cidadania. Ambas – indígenas e não indígenas, embora em graus
diferentes, são vítimas de um processo econômico que preza pela
exclusão.

Todavia, é necessário ressaltar que essas populações só conseguem conquistar algo quando se organiza e exerce pressão sobre
o poder público. Assim, as demandas que se apresentam como
urgente refletem a realidade pelas quais os moradores sentem em
seu cotidiano, que podem ser resumidas da seguinte maneira: a)
melhorias sociais (educação, saúde, moradia, saneamento, lazer,
esporte e cultura); b) melhorias para produzirem, armazenarem,
transportarem e comercializarem sua produção (energia, assistência técnica, capacitação, etc.).
Por fim, o que almeja para a região e seus habitantes é a existência de uma sociedade mais justa, equilibrada e com respeito ao
meio em que vivem, como condição de pleno desenvolvimento
humano.

165

REFERÊNCIAS
ALMEIDA SILVA, Adnilson de. A questão indígena em Rondônia
e os projetos de desenvolvimento na Amazônia Ocidental. Ciência Geográfica, v. XVI, p. 8-14, 2012.
_____. Territorialidades e identidade dos coletivos Kawahib da
Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em Rondônia: “Orevaki Are”
(reencontro) dos “marcadores territoriais”. Tese de Doutorado
em Geografia. Curitiba: UFPR/SCT/DG/PPGMDG, 2010. 301 p.
_____. Impactos Socioculturais em Populações Indígenas de
Rondônia: Estudo da Nação Jupaú. (Dissertação de Mestrado
em Geografia). Porto Velho: PPGG/NCT/UNIR, 2007. 249 p.
_____. LEANDRO, E. L. Questão indígena na Amazônia, a especificidade de Rondônia: algumas considerações. In: AMARAL,
J.J.O; LEANDRO, E.L. (Org.). Amazônia e Cenários Indígenas. 1
ed. São Carlos: Pedro & João Editores, 2010, v. 1, p. 45-69.
AMARAL, J. J. O. ; ALMEIDA SILVA, ADNILSON DE ; LEANDRO,
E. L. Migração e Colonização na Amazônia brasileira: notas
para um debate. In: OLIVEIRA, V.; LEANDRO, E.L. & AMARAL,
J.J.O. (Org.). Migração: Múltiplos Olhares. 1 ed. São Carlos: Pedro João Editores & EDUFRO, 2011, v. Único, p. 13-35.
BASTOS, A. S.; ALMEIDA SILVA, ADNILSON DE; GOMES, F. B.;
LOPES, L.F. Amazônia: territorialidade rondoniense - uma visão
geográfica dos seus reflexos para indígenas e não-indígenas.
In: I Simpósio Nacional de Geografia Política, Território e Poder (I
Geosimpósio), Curitiba: UNICURITIBA/UFPR, 2009. v. I. p. 1-16.
BRASIL.CNES. Situação da base de dados nacional em10/04/2010.
_____.Frota. Ministério das Cidades, Departamento Nacional de
Trânsito – DENATRAN (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011,
2012)
_____.IBGE. Cadastro Central de Empresas 2006 a 2011
_____. IBGE. Censo Agropecuário. IBGE, 2006.
_____.IBGE. Censo Demográfico 2000 – Características Gerais da
População – Resultado da Amostra. IBGE, 2000 in: http://www.
ibge.gov.br.
_____.IBGE. Censos Demográficos. IBGE, 1991, 2000, 2010.
_____.IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População
e Indicadores Sociais. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico.
IBGE, 2008.

CELENTANO, D. & VERÍSSIMO, A. O avanço da fronteira na
Amazônia: do boom ao colapso. Belém: Imazon, 2007.
CHIMANOVITCH, M. Povos indígenas no Brasil: Funai garante
que índios mataram repórter e acaba com especulações. Rio
de Janeiro: Jornal do Brasil (17.12.1971).
DAVENPORT, R.B. Feasibility and legitimacy of land use regulatory instruments in three agrarian reform settlements in
northwest Mato Grosso, Brazil: the influence and role of integrated conservation and development projects. (Tesis de Magister Scientiae en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y
Biodiversidad). Turrialba - Costa Rica: Centro Agronómico Tropical de Investigación Y Enseñanza, 2013. disponível em http://carbonojuruena.org.br/framework/fw_files/cliente/carbonojuruena/
ged/lt_biblioteca/70/1_12_15_22_2013830174434.pdf - acesso
em 12.09.2013
http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/03/14/brasil-tem-3-maior-taxa-de-evasao-escolar-entre-100-paises-diz-pnud.htm.
acesso em 07.09.2013.
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1329072-5598,00-IDH+DO+BRASIL+MELHORA+E+PAIS+OCUPA+A+POSICAO+EM+RANKING.html acesso em 28/08/2013.
http://ibge.gov.br/cidadesat/index.php
http://ibge.gov.br/estadosat/
http://noticias.terra.com.br/educacao/brasil-lidera-ranking-de-repetencia-escolar-na-america-latina,5018ec8d7cbea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. acesso em 07.09.2013.
http://portalweb01.saude.gov.br/saude/aplicacoes/tabfusion/tabfusion.cfm acesso em 06.05.2013
http://revistaescola.abril.com.br/politicas-publicas/entenda-taxas-transicao-escolar-rendimento-alunos-689317.shtml. Acesso em
07.09.2013.
http://sistemasprovabrasil2.inep.gov.br/resultados - 2011.
http://ti.socioambiental.org/pt-br/#!/pt-br/terras-indigenas/3852.
acesso 06.05.2013.
http://www.brasilnoar.com.br/mt/mt_historia_resumo.asp. acesso
em 04.06.2004
http://www.mt.gov.br. acesso em 04.06.2012.

_____.IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF. IBGE,
2002/2003.

http://www.mt.gov.br/conteudo.php?sid=84&cid=70486. acesso
em 04.08.2012

_____.IBGE. Produção Agrícola Municipal. IBGE, 2007- 2011.

http://www.mteseusmunicipios.com.br/NG/conteudo.php?sid=262&cid=649. acesso em 26.06.2013.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Roosevelt.
acesso
em
06.05.2013.

_____.IBGE. Produção da Extração Vegetal e Silvicultura. IBGE,
2004-2011.
_____. IBGE. Produção Pecuária Municipal. IBGE, 2004-2011

166

2012.
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=1692426 – Extraído em 04.08.2012.

_____. MEC. Censo Escolar. DataBrasil/INEP, 2012.

ISA. Os Cinta Larga, os diamantes e os conflitos: uma cronologia. http://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_verbetes/cinta_larga/diamantes_e_os_conflitos.pdf. Acesso 06.05.2013.

_____. MEC. Educação: Taxas de Rendimento por Município em
2012. MEC/INEP, 2012.

LEONEL, M. Etnodicéia Uruéu-Au-Au. 1.ed. São Paulo: EdUSP,
1995.

_____.MEC. Resultados Finais do Censo Escolar 2012. MEC/INEP,

Mato Grosso. Anuário Estatístico do Estado. Seplan, 2002.

PNUD. Novo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. IPEA/Fundação João Pinheiro/PNUD. Disponível em http://
www.dhnet.org.br/dados/idh/idh/idh_estados_br.pdf. acesso em
21.06.2013.
SAKAMOTO, L. & CASARA, M. (coords.). Conexões sustentáveis
São Paulo-Amazônia: quem se beneficia com a destruição da
Amazônia. São Paulo: Fórum Amazônia Sustentável e do Movimento Nossa São Paulo, 2008.
SILVA FILHO, Gerino Alves da. Toponímia de Rondônia. Revista
Brasileira de Geografia. IBGE,v.57, n.3,p.l-107,jul/set.1995.

167

ETNOZONEAMENTO

TERRA INDÍGENA

ROOSEVELT
O etnozoneamento vem sendo utilizado por vários povos indígenas no Brasil, em Rondônia foram
realizados nas terras indígenas Igarapé Lourdes e Sete de Setembro, servindo de base para o Plano de
Gestão destes territórios.
O conceito de etnozoneamento é amplo e segundo Oliveira (2009, p.118)”O etnozoneamento
está diretamente imbricado ao modo de uso e ocupação do espaço”. A Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígena - PNGATI publicada em 2012 conceitua:
“II – Etnozoneamento: instrumento de planejamento participativo que visa a categorização de
áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento”.
O povo Cinta Larga tomou conhecimento do termo ao entrar em contato com o etnozoneamento do povo Paiter Surui e, ao verem seus resultados na Terra Indígena Sete
de Setembro, seu líder Pio Cinta Larga solicitou em 2005 à Kanindé que os apoiassem na realização do mesmo em seu território.
Em 2010 obteve-se o apoio da Gordon and Betty Moore Foundation e da
USAID para os estudos, no entanto a FUNAI – Fundação Nacional do Indio só
deu a permissão para sua realização no final de 2013, quando foi iniciado o
Diagnóstico Etnoambiental Participativo, que serviu de base para o etnozoneamento e o Plano de Gestão.

capítulo 6

O entozoneamento da Terra Indígena Roosevelt é uma produção coletiva do povo Cinta Larga, realizado de forma participativa, envolvendo a comunidade, funcionários da FUNAI e Kanindé, através
de reuniões e oficinas. Um dos encontros foi nos dias 18 e 19 de
maio de 2014 onde os indígenas elaboraram o mapa, definiram
as zonas e as regras de uso do território e escolheram quais
os desenhos que estariam no mapa representando as zonas.
Depois de elaborado o mapa, este foi digitalizado em gabinete, devolvido à comunidade e validado na Oficina de
Validação do Etnozoneamento que ocorreu nos dias 11
e 12 de dezembro de 2014.
Durante a validação os representantes das comunidades foram definindo os objetivos, normas e
atividades, resultados esperados e indicadores
necessários para se implementar o etnozoneamento. Estas definições foram utilizadas para
a elaboração do Plano de Gestão da Terra
Indígena Roosevelt.
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Marcela Bonfim / Amazônia Real

Michel Mesquita / FUNAI

6.1 DEFINIÇÃO DAS REGRAS E DAS ZONAS
A definição das regras e uso das zonas envolveu todos os participantes, sendo fundamental
a participação dos anciões que orientaram os
mais jovens quanto as normas de uso do território.

Não foi criada uma zona cultural, já que todo o território é
considerado uma zona cultural, deste modo no que se refere
a cultura foi definido que deveriam desenvolver um programa
onde pudesse haver a valorização e o resgate cultural que, devido às invasões, contatos com não indígenas e missões religiosas
presentes nas aldeias, foram perdidos muitos ritos e costumes.

Regras e usos das zonas

Ana Paula Melo / Kanindé

Ana Paula Melo / Kanindé

Os Cinta Largas definiram coletivamente as regras e usos de seu território, conforme a descrição de cada zona a seguir.
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Ana Paula Melo / Kanindé

Por decisão dos mais velhos os nomes das zonas
foram colocados em tupi mondé, que é a língua dos
Cinta Larga.

6.1.1 NGALA INJATA MENEE
ZONA DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Promover a proteção com a participação dos indígenas Cinta Larga.
Zoró

Objetivo Geral:
Proteção da flora e fauna para que as gerações futuras possam
usufruí-la.

Objetivo Específico:
• Proteger a medicina indígena;
• Proteger os animais da floresta;

Atividades:
• Realizar projeto de carbono;
• Desenvolver projetos com os jovens para compartilhar o conhecimento sobre a medicina tradicional;
• Fazer a vigilância e a fiscalização da zona de proteção;
• Criar um posto de vigilância com infraestrutura;
• Fazer monitoramento da fauna;
• Coletar mel nativo.

Aldeia do Jacinto

Aripuanã

Aldeia Pingo
Aldeia do Tonhão

Aldeia da Pedra
Aldeia Capitão Cardoso
Roosevelt

Aldeia do Gilberto
Aldeia Cinta Larga

Resultado Esperado:
Garantir que gerações futuras possam contar com os recursos da
floresta para seu uso.

Indicadores:
• Aumento da quantidade de animais;
• Sem presença de madeireiros;
• Aumento de rastros de animais.

Norma geral para a terra indígena

t

Parque do Aripuanã

Aldeia Roosevelt Flor

Aldeia Flor da Serra

Aldeia Quatorze de Abril

Aldeia Amimaaj

Aldeia Toim da Dega
Aldeia Roosevelt
Aldeia 72 Quati
Aldeia Zap ibi
Aldeia Mawanaty

Aldeia Pupunha

Marcela Bonfim / Amazônia Real

• Não pode ter pessoas não indígenas dentro dessa área, apenas
será permitida a entrada de não indígenas com a autorização do
povo cinta-larga.
• A caça, a pesca e o extrativismo de sementes e frutos serão
apenas para a subsistência do povo Cinta-Larga.
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6.1.2 MAKAJA EE

Resultado Esperado:

ZONA DE PRODUÇÃO: ROÇA

• Famílias com aumento de renda;
• Aumento em hectares dos roçados;
• Indígenas consumindo alimentação tradicional.

Indicadores:
• Hectares plantados;
• Renda gerada a partir da comercialização dos produtos;
• Estudo de mercado produzido;
• Número de parcerias formalizadas.

Zoró

Norma geral:
Os roçados só podem ser feitos na zona definida para a produção.
Aldeia do Jacinto

Aripuana

Objetivo Geral
Conservar região para fazer o extrativismo.

Aldeia Pingo
Aldeia do Tonhão

Objetivos Específicos
• Manejar a castanha, copaíba, borracha, breu, mel, açaí e patuá.
• Fazer o uso e comercialização dos produtos.

Aldeia da Pedra
Aldeia Capitão Cardoso

Roosevelt

Aldeia do Gilberto
Aldeia Cinta Larga

Aldeia Roosevelt Flor

Aldeia Flor da Serra

CASTANHA E COPAÍBA

Parque do Aripuana

Atividades
• Fazer o Plano de Manejo e a comercialização;
• Fazer o Plano de Negócios dos produtos;
• Buscar o mercado justo para a venda dos produtos;
• Fazer projeto de meliponicultura.
Resultado Esperado
Produtos sendo comercializados e melhorando a renda das famílias.

Aldeia Quatorze de Abril

Aldeia Amimaaj

Aldeia Toim da Dega
Aldeia Roosevelt
Aldeia 72 Quati
Aldeia Zap ibi
Aldeia Pupunha
Aldeia Mawanaty

Indicadores
• Quantidade de produtos vendidos;
• Quanto aumentou na renda das famílias;
• Plano de negócio realizado;
• Quantidade de parceiros envolvidos.
Norma geral para a terra indígena
A coleta só pode ser realizada na época certa.
A coleta só pode ser realizada pelo povo Cinta Larga.

Promover a proteção com a participação dos indígenas Cinta
Larga.

Objetivo Geral:
Garantir a segurança alimentar e sustentabilidade econômica do
povo Cinta Larga.

Objetivo Específico:
• Manter preservada a alimentação tradicional;
• Comercializar o excedente dos roçados;
• Garantir a permanência dos roçados.

Atividades
• Fazer os roçados;
• Roçados sendo feito de forma planejada;
• Jovens sendo capacitados pelos mais velhos, para desenvolver
a agricultura tradicional;
• Buscar parcerias para comercialização dos produtos;
• Fazer o estudo de mercado da produção
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MADEIRA
Objetivo Geral
Garantir a conservação do meio ambiente e geração de renda
do povo Cinta Larga.
Objetivo Específico
• Reflorestar a área degradada;
• Realizar o plano de manejo madeireiro;
• Comercializar a produção indígena;
• Utilizar madeira para construção da infraestrutura das aldeias
do povo Cinta Larga.
Atividades
• Estudo de mercado da madeira;
• Plano de negócio;
• Plano de manejo;
• Beneficiar a madeira para fazer móveis com o objetivo de
comercializar;

• Fazer parceria com FUNAI e SEDAM voltadas para o plano de
manejo;
• Comercializar a madeira por preços justos;
• Fazer aproveitamento das partes da madeira que ainda não
foram utilizadas;
• Monitorar e vigiar a zona de produção da madeira;
• Fazer a certificação da madeira;
• Capacitar para o manejo e comercialização (aprender a fazer
os móveis, aproveitamento da madeira, etc.).
Resultado Esperado
Aumento na geração de renda e acabar com a ilegalidade da
madeira no território indígena.
Indicadores
• Plano de manejo aprovado pela Fundação Nacional do Índio
(FUNAI) e pelo órgão licenciador (SEDAM/IBAMA);
• O quanto aumentou a renda do povo Cinta Larga;
Norma geral para a terra indígena
A zona de produção de madeira será utilizada apenas pelo povo
Cinta Larga.

6.1.3 NGALA MAPINEE
ZONA DE RECUPERAÇÃO

Objetivo Geral:
Recuperar as matas ciliares e as áreas sem vegetação da aldeia.

Objetivo Específico:
• Reflorestar as áreas com espécies frutíferas e nativas;
• Comercializar as culturas vindas do reflorestamento;
• Melhorar a qualidade do ar.

Atividades
• Desenvolver um projeto de reflorestamento;
• Capacitar o povo Cinta Larga para cuidar do reflorestamento;
• Comercializar o excedente.

Resultado Esperado:
Melhorar a alimentação e aumentar a geração de renda com o
excedente comercializado.

Indicadores:
• Quantidade de hectares reflorestado;
• Quantidade de fruta consumida e comercializada.

Norma geral:
Apenas os Cinta-Larga poderão usufruir do recurso do reflorestamento.

Zoró

Aldeia do Jacinto

Aripuana

Aldeia Pingo
Aldeia do Tonhão

Aldeia da Pedra
Aldeia Capitão Cardoso

Roosevelt

Aldeia do Gilberto
Aldeia Cinta Larga

Aldeia Roosevelt Flor

Aldeia Flor da Serra

Parque do Aripuana

Aldeia Quatorze de Abril

Israel Vale Junior / Kanindé

Aldeia Amimaaj

Aldeia Toim da Dega
Aldeia Roosevelt
Aldeia 72 Quati
Aldeia Zap ibi
Aldeia Mawanaty

Aldeia Pupunha
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6.1.4 MBAMBAREEJ
ZONA DE TURISMO

Objetivo Geral:
Mostrar a beleza natural, a cultura indígena do povo Cinta Larga
e gerar renda.

Zoró

Objetivo Específico:
Aldeia do Jacinto

Aripuana

Atividades

Aldeia Pingo
Aldeia do Tonhão

Aldeia da Pedra
Aldeia Capitão Cardoso

Roosevelt

Aldeia do Gilberto
Aldeia Cinta Larga

Aldeia Roosevelt Flor

Aldeia Flor da Serra

• Desenvolver o projeto de turismo na aldeia Cinta Larga;
• Promover o intercâmbio com outras etnias que desenvolvem
o turismo.

Parque do Aripuana

• Fazer a divulgação do turismo na terra indígena Roosevelt, por
meio de um site;
• Produzir um material divulgando o artesanato e a cultura do
povo Cinta-Larga;
• Comercialização de artesanato;
• Desenvolver o plano de turismo;
• Criar uma comissão para organizar a atividade;
• Capacitação para o turismo;
• Promover festas culturais;
• Construir a infraestrutura para receber o turista, respeitando a
cultura indígena.

Resultado Esperado:

Aldeia Quatorze de Abril

Plano de negócio e gestão do turismo consolidado e implementado.

Aldeia Amimaaj

Aldeia Toim da Dega
Aldeia Roosevelt
Aldeia 72 Quati
Aldeia Zap ibi
Aldeia Pupunha
Aldeia Mawanaty

Indicadores:
• Quantidade de turistas que visitam a terra indígena;
• Cultura do povo Cinta Larga divulgada nos meios de comunicação.

Norma geral:
• O turista só poderá entrar na aldeia Cinta Larga com a anuência da FUNAI e com a autorização e acompanhamento de
um dos membros da comissão que organizará as atividades de
turismo;

Sergio P. Cruz / Kanindé

Rosangela Kakin Cinta Larga e Luiza Maam Cinta Larga
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6.1.5 NGALA KUJ MENEE,
MBULIBEEJ KAAJ MENEE
ZONA DE CAÇA E PESCA

Objetivo Geral:

Zoró

Garantir a conservação e o manejo dos animais silvestres e
peixes da Terra Indígena Roosevelt.

Objetivos Específicos:
• Garantir a caça e pesca para gerações futuras;
• Desenvolver um projeto de educação ambiental dentro e fora
da terra indígena.

Atividades
• Desenvolver piscicultura;
• Monitorar, vigiar e fiscalizar a zona de caça e pesca;
• Realizar atividades de educação ambiental com os moradores
do entorno sobre os venenos e lixos despejados nos rios;
• Buscar assistência técnica para a criação e construção da piscicultura;
• Comercialização e consumo dos peixes oriundos da piscicultura;
• Fazer o cadastro na DAP (EMATER).

Aldeia do Jacinto

Aripuana

Aldeia Pingo
Aldeia do Tonhão

Aldeia da Pedra
Aldeia Capitão Cardoso

Roosevelt

Aldeia do Gilberto
Aldeia Cinta Larga

Aldeia Roosevelt Flor

Resultado Esperado:
Caça e pesca garantidos para as gerações futuras.

Aldeia Flor da Serra

Parque do Aripuana

Aldeia Quatorze de Abril

Aldeia Amimaaj

Indicadores:
• Qualidade da água;
• Quantidade de animais caçados e pescados na zona.

Aldeia Toim da Dega
Aldeia Roosevelt
Aldeia 72 Quati
Aldeia Zap ibi
Aldeia Mawanaty

Aldeia Pupunha

Norma geral:

Thamyres Mesquita / Kanindé

• Não permitir a caça e pesca predatória;
• Não permitir a entrada de caçador e pescador não índio na
terra indígena Roosevelt.
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6.2 MAPA DO ETNOZONEAMENTO
O mapa foi elaborado pelo coletivo Cinta Larga durante a oficina e depois digitalizado pela profissional de geoprocessamento e
reflete fielmente o que foi proposto pela comunidade. Este mapa encontra-se em tamanho ampliado no bolso localizado na contracapa desta publicação.

DIAGNÓSTICO ETNOAMBIENTAL PARTICIPATIVO E
ETNOZONEAMENTO DA TERRA INDÍGENA ROOSEVELT
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Local de cerâmica/argila

Primeiro contato

Cemitério

Massacre dos
paralelos 10 e 11

Aldeia antiga

Pedra
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Marcela Bonfim / Amazônia Real

Marcela Kokin Cinta Larga
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PLANO DE

GESTÃO
O Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Indígena Roosevelt – PGETIR, tem como objetivo
auxiliar no planejamento de ações que contribuam para a implementação do etnozoneamento
e melhorias na qualidade de vida do povo Cinta Larga.

Na elaboração do PGETIR foram utilizados os dados do Diagnóstico Etnoambiental Participativo e do Etnozoneamento. A oficina realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2014
na aldeia Roosevelt contou com a participação de líderes das aldeias e representantes
da FUNAI com assessoria da Kanindé e PATJAMAAJ.
Segundo Bete Cinta Larga o Plano de Gestão “trata do futuro, educação, saúde,
cultura”.
Os líderes presentes tinham claro os problemas com o roubo ilegal de madeira, os efeitos do garimpo que ocorre no Parque Indígena do Aripuanã e como
estes influenciam no dia-a-dia dos Cinta Larga.
Ao tomarem a decisão sobre o que constaria do PGETIR, os Cinta Larga
buscaram focar em ações de curto e médio prazo e definiram princípios e diretrizes que estão expostos a seguir.

capítulo 7
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Israel Vale Junior / Kanindé

Ivaneide Bandeira Cardozo / Kanindé

Ricardo Maam Cinta Larga
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Princípios:
Tha

•Produzir sem destruir a floresta;
•Conservar os recursos naturais para as atuais e futuras gerações.

re
my
sM
esq

Diretriz:

uita

•Fazer a proteção com a participação de indígenas na defesa
do território.

/ Ka
dé

nin

Objetivo Geral:
•Valorizar a cultura e proteger a Terra Indígena Roosevelt e seus
recursos naturais.
O coletivo Cinta Larga definiu oito Programas Temáticos, para a
implementação do Plano de Gestão Etnoambiental da Terra
Indígena Roosevelt.
Akila Maam Cinta Larga

7.1 PROGRAMA DE MEIO AMBIENTE
O Programa de Meio Ambiente busca implementar a zona de
proteção integral, a zona de caça e pesca e a defesa dos recursos
naturais do território indígena. O Programa tem como princípio
e diretriz:

Princípio:
Proteger o território e seus recursos naturais.

Diretriz:
Promover a proteção com a participação dos indígenas Cinta
Larga.

Objetivo:
Terra Indígena Roosevelt protegida e seus recursos naturais conservados.

Problemas que tenta resolver:
• Danos ambientais causados nas nascentes e desmatamento
nas margens de rios e igarapés;
• Madeireiros roubando madeira na terra indígena com e sem a
permissão dos indígenas;
• Entrada ilegal de garimpeiros utilizando a Terra Indígena Roosevelt para acessar o garimpo no Parque Indígena do Aripuanã;
• Limites da terra indígena e entrada das aldeias sem placas
informativas;
• Caça e pesca ilegal na terra indígena.

Indicadores:
• Plano de Proteção da Terra Indígena Roosevelt elaborado com
a participação dos Cinta Larga e suas organizações;
• Terra Indígena Roosevelt protegida;
• Vigilância e fiscalização sendo realizadas com a participação
de indígenas;
• Povo Cinta Larga capacitado e atuando na proteção do território indígena;
• Zona de caça e pesca sendo monitoradas.

Resultado Esperado:
Terra Indígena Roosevelt com sua biodiversidade preservada.
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Meios de verificação:
• Relatórios produzidos por indígenas e FUNAI;
• Documento do Plano de Proteção;
• Denúncias e fotografias;
• Relatório de biomonitoramento da fauna.

Atividades:
Proteção do Território
Os rios e igarapés são fontes de vida para o povo Cinta Larga.
Nos últimos anos estes vem sofrendo pressão por parte de sojicultores e madeireiros, que causam danos ambientais a nascentes, igarapés e rios com o lançamento de agrotóxicos em
suas fazendas e os madeireiros com a entrada de maquinários
destruindo as nascentes e mata ciliar. Como solução para estes
problemas foram propostos:
1. Elaborar o Plano de Proteção Ambiental da Terra Indígena
Roosevelt.
2. Construir uma maloca que servirá como base de fiscalização
da FUNAI e dos indígenas, próxima às cabeceiras do Rio Roosevelt no Parque Indígena do Aripuanã.
3. Proteger as nascentes do rio Roosevelt e as cabeceiras do rio
Tenente Marques.
4. Fiscalização duas vezes por ano envolvendo IBAMA, FUNAI,
Indígenas (diárias para 15 pessoas durante 10 dias, combustível
para 03 veículos, 10 horas de vôo por ano).
5. Reflorestar as áreas degradadas nas margens dos rios e igarapés.
6. Plantar 2.000 mudas de árvores nas margens dos rios.
7. Equipar a fiscalização móvel com 01 rádio, 03 veículos traçados, 01 barco de 6m com motor 15 hp, utensílios de cozinha e
fogão pequenos para serem usados nas fiscalizações, GPS, máquina fotográfica, notebook, placa solar.
8. Colocar portões com cadeados na entrada das aldeias.
9. Capacitar 20 indígenas Cinta Larga para atuar na vigilância.
10.Promover a articulação com os Agentes Indígenas de Proteção do Corredor Tupi Mondé (Paiter Suruí, Zoró, Gavião, Arara
e Cinta Larga) para desenvolver operações conjuntas de vigilância nas áreas de invasão de madeireiros que ligam as três terras

Pererap Cinta Larga,
Pajé Aldeia Roosevelt

indígenas.
11. Realizar as denúncias sempre que houver invasões, para a
FUNAI com cópia para o Ministério Público Federal.
12. Reaviventar os limites da terra indígena Roosevelt.
13. Criar e equipar equipe de vigilância indígena.
14. Adquirir seguro para veículos e equipamentos.
15. Reativar as barreiras da Policia Federal, garantindo a participação de indígenas na equipe de proteção.
16. Fazer curso voltado para a preservação da fauna.
17. Manejo da caça e da pesca.
18. Criar as espécies que desapareceram dos rios (matrinxa,
pacu, pacu-borracha).
19. Fazer calendário de pesca.
20. Realizar cursos de agentes ambientais indígenas.

O Programa de Saúde busca garantir o atendimento a saúde
indígena pela SESAI diretamente nas aldeias.

Princípio:
Respeitar as concepções, valores culturais e formas tradicionais
de tratar a saúde indígena.

Diretriz:
Promover o atendimento à saúde indígena diretamente nas aldeias, valorizando a medicina tradicional.

Objetivo:
Garantir o acesso integral à saúde nas aldeias e valorização da
cultura Cinta Larga.

Problemas que tenta resolver:
• Falta de valorização da medicina tradicional.
• Falta de atendimento a saúde, de profissionais com capacitação técnica para atuar com o povo Cinta Larga, saneamento
básico nas aldeias.
• Jovens indígenas sem conhecer a medicina tradicional.
• Falta de indígenas capacitados para atuar junto a comunidade
no atendimento a saúde.
• Representantes indígenas nos Conselhos de Saúde atuando
sem ter conhecimento do seu papel e sem fazer o controle social.

Indicadores:
• Indígenas sendo atendidos por profissionais de saúde nas aldeias.
• Indígenas utilizando a medicina tradicional Cinta Larga.
• Documento do Plano de Saúde.
• Diminuição das enfermidades nas aldeias.
• Aldeias e residências indígenas com rede de esgoto e abastecimento de água.
• Diminuição no índice de mortalidade e de enfermidade
• Diminuição no índice de atendimentos fora da terra indígena.
Resultado Esperado:
• Plano de Saúde elaborado com os Cinta Larga sendo utilizado
pela SESAI.
• Saneamento básico implantado em todas as aldeias.

• Cinta Larga utilizando a
medicina tradicional (pajés, parteiras, plantas medicinais).
• Cinta Larga participando da
gestão da saúde indígena.
• Jovens Cinta Larga cursando e se
formando em saúde (medicina, enfermagem, biomedicina, nutrição, etc).
• Indígenas sendo atendidos por profissionais de saúde habilitados nas aldeias.
• Conhecimento indígena sendo valorizado
pelos profissionais de saúde.
• Diminuição do índice de enfermidades e
mortalidades nas aldeias.
• Profissionais da saúde utilizando os conhecimentos da medicina tradicional em parceria com os
Cinta Larga que detém este conhecimento.
• Aldeias limpas com reciclagem do lixo.
• Rede de saneamento básico e de abastecimento de
água construídos e funcionando.
• Residências indígenas com banheiro em seu interior.
• Indígenas contratados como profissionais de saúde para
prestar atendimento nas aldeias.
• Indígenas fazendo o controle social nas reuniões do Conselho
de Saúde.

Rafaela Gusmão / Kanindé - Amigos da Terra Suécia

7.2 PROGRAMA DE SAÚDE

Meios de verificação:
• Relatórios produzidos por indígenas e SESAI disponíveis para
a comunidade e suas organizações.
• Documento do Plano de Saúde elaborado.
• Cinta Larga participando do Conselho local de saúde indígena.
• Agentes Indígenas de Saúde contratados para atuar nas
aldeias.
• Denúncias encaminhadas ao Ministério Público.
• Relatórios das Associações Indígenas.
• Visita às aldeias.
• Registros das oficinas e cursos de capacitação.
• Documentos apresentados pelos indígenas nos Conselhos de
Saúde e no Ministério Público.
• Denúncias na mídia sobre a saúde indígena.
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Atividades:
O respeito aos conhecimentos tradicionais no tratamento das
doenças e na prevenção da saúde são fundamentais no desenvolvimento das atividades na terra indígena. O coletivo Cinta
Larga definiu as seguintes atividades:
1. Atuar em parceria com os pajés no tratamento das doenças,
valorizando a cultura indígena.
2. Instalar saneamento básico e sistema de distribuição de água
em todas as aldeias.
3. Destinar local apropriado para o lixo produzido nas aldeias.
4. Realizar cursos de formação profissional em saúde para indígenas.
5. Incentivar jovens Cinta Larga a fazerem cursos de saúde.
6. Garantir atendimento especial à saúde das mulheres, idosos e
crianças.
7. Desenvolver pesquisas sobre as plantas medicinais, garantindo aos Cinta Larga o direito de patente dos seus conhecimentos.
8. Atendimento psicológico aos portadores de doenças mentais.
9. Garantir exames especializados.
10. Realizar atendimento odontológico e oftalmológico direto
nas aldeias.

11. Garantir atendimento especializado aos viciados em álcool
e outros tipos de drogas.
12. Construir, reformar e equipar posto de saúde nas aldeias.
13. Contratação de profissionais de saúde para atuarem dentro
das aldeias, indígenas e não indígenas.
14. Cursos de formação para jovens indígenas sobre a medicina
tradicional, sendo ministrados por homens e mulheres indígenas
mais velhos e detentores do conhecimento.
15. Apoiar indígenas para participarem de cursos de saúde em
todos os níveis.
16. Realização de processos de educação continuada e permanente para os profissionais de saúde e saneamento, gestores e
representantes do controle social indígena.
17. Construir rede de saneamento básico, com coleta e tratamento de lixo, esgoto e água:
18. Construir rede de abastecimento água para todas as casas
nas aldeias;
19. Construir banheiros no interior das casas indígenas, retirando
do meio da aldeia os construídos pela FUNASA e SESAI.
20. Limpar os pátios das aldeias e retirar o lixo para local apropriado e colocação de lixeiras promovendo a reciclagem do lixo
nas aldeias

7.3 PROGRAMA DE CULTURA
O Programa de Cultura busca desenvolver um trabalho de valorização do patrimônio cultural e a proteção da zona sagrada da
Terra Indígena Roosevelt.

Princípio:
Valorizar a cultura Cinta Larga.

Diretriz:
Desenvolver ações de valorização da cultura Cinta Larga, envolvendo principalmente crianças, jovens e adultos, sendo os mais
velhos os repassadores de conhecimento.

Objetivo:
Fortalecer a cultura do povo Cinta Larga, com apoio às manifestações culturais e resgate de ritos que deixaram de ser praticados.

Problema que tenta resolver:
Jovens indígenas sem conhecer as histórias, mitos, festas do povo
Cinta Larga.

Indicadores:
• Indígenas participando de rituais, confeccionando artesanato
e ensinando sua cultura.
• Filmes e vídeos contando a cultura indígena.
• Centro de Referência Cinta Larga construído e sendo utilizado
pelos indígenas.
• Número de indígenas capacitado.
• Quantidade de material didático publicado com a história dos
Cinta Larga.
• Material didático Cinta Larga sendo utilizado nas escolas
indígenas.

Resultados esperados:
• Indígenas anciões ensinando os mais jovens.
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• Jovens Cinta Larga conhecendo ritos e costumes que devido a
contato deixaram de praticar.
• Jovens produzindo artesanato e armas tradicionais (arco, flechas, bordunas, etc).
• Mulheres indígenas utilizando o algodão nativo para produzir
redes, colares e outros produtos Cinta Larga.
• Cinta Larga tendo local apropriado para realizar encontros,
assembléias, cursos e receber visitantes.
• Zonas sagradas protegidas.
• Indígenas usando os adornos e pintura Cinta Larga.

Meios de verificação:
• Associação indígena acompanhar o desenvolvimento das atividades culturais.
• Material didático contendo a história dos Cinta Larga e sendo
utilizado nas escolas.
• Povo Cinta Larga utilizando seus adornos corporais e transmitindo seus usos e costumes.
• Filmagens, fotos, relatórios, divulgação na mídia.

Atividades:
Os Cinta Larga vem desde o contato sofrendo danos a sua cultura, as atividades propostas visam implementar o programa de
cultura.
1. Realizar oficinas de formação sobre a cultura Cinta Larga com
os jovens, com temas como artesanato, história, pinturas corporais, rituais, mitos, festas para comemorar o plantio entre outras
manifestações culturais, tendo os anciões indígenas como professores.
2. Oficina de formação para ensinar as mulheres jovens a fabricar o algodão nativo, sendo ministrada pelas anciãs indígenas.
3. Realização de festas e rituais Cinta Larga.
4. Construção do Centro de Referência do Povo Cinta Larga,contendo alojamento, salas de aula, auditório, refeitório, cozinha, ponto de cultura, sala de exposição de artesanato, museu,
salas de administração, banheiros, sala de cinema e vídeo, biblioteca.

Ivaneide Bandeira Cardozo / Kanindé

Ivaneide Bandeira Cardozo / Kanindé

Oficina na aldeia Roosevelt, presente o coordenador regional da FUNAI, Sr. Ricardo, e Bete Cinta Larga, coordenadora geral da PATJAAMAJ - Associação do Povo Indigena Cinta Larga.

6. Proteger a zona sagrada, conforme está no etnozoneamento;
7. Fazer expedição com os jovens para que conheçam a zona
sagrada e rios;
8. Produzir material didático sobre áreas sagradas.

A construção dever obedecer o modelo arquitetônico dos Cinta
Larga, ou seja, a forma como as malocas são construídas.
5. Construção de mini centros nas aldeias para a comunidade
poder se reunir.

7.4 PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO
O programa de comunicação busca disponibilizar informações
sobre a implementação do Plano Gestão, dentro da terra indígena e para a sociedade em geral. Tem como princípio e diretriz:

• Informações produzidas pelo Congresso Nacional sendo repassadas para a comunidade.
• Noticias produzidas pelos indígenas na mídia.

Principio:

Atividades:

Dar transparência sobre as ações executadas na terra indígena
Roosevelt.

1. Realizar oficinas de capacitação em comunicação.
2. Capacitação para produzir material didático e de informação.
3. Criar boletim informativo.
4. Criar radio comunitária.
5. Divulgar na imprensa as atividades Cinta Larga.
6. Fazer filme documentário sobre a vida dos Cinta Larga.
7. Realizar oficinas de áudio e vídeo.
8. Criar equipe de comunicação.
9. Acompanhar as notícias que saem na mídia.
10. Visitas nas aldeias para informar sobre as atividades que estão sendo executadas.
11. Produzir vídeos sobre a cultura e atividades realizadas na
terra indígena

Diretriz:
Manter a comunidade indígena informada sobre o andamento
do Plano de Gestão.

Objetivo:
Desenvolver o Plano de Comunicação e dar transparência nas
ações e atividades realizadas na Terra Indígena Roosevelt.

Problema que tenta resolver:
Falta de informação sobre projetos, planos, ações que vem sendo executados na Terra Indígena pelos órgãos públicos, associações indígenas e indigenistas, igrejas, missões religiosas, cooperativas.

Indicadores:
aS

uéc

ia

• Plano de Comunicação elaborado e implementado.
• Indígenas conhecendo as atividades do projeto.

os
mig
-A

usm
ael
aG

• Boletim e informações produzidas pelas associações
indígenas.

Raf

Meios de verificação:

ão
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Comunidade informada sobre as ações do Plano de Gestão e as
atividades realizadas pelos órgãos públicos e outras instituições
que atuam na terra indígena e as políticas públicas
desenvolvidas pelo Governo e o Congresso Nacional.

da

Ter
r

Resultados esperados:
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Michel Mesquita / FUNAI

Lucas Kakin Cinta Larga

7.5 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
O ensino formal vem sendo executado de forma precária e não
valoriza a cultura indígena, com o Programa de Educação buscaremos melhorar o ensino formal e desenvolver o ensino indígena nas aldeias, valorizando a cultura e preparando os Cinta
Larga para a execução do Plano de Gestão com base no desenvolvimento sustentável e cultural. O coletivo Cinta Larga definiu
como principio e diretriz:

Principio:
Valorizar o conhecimento tradicional.

Diretriz:
Toda e qualquer formação ministrada nas aldeias deve respeitar
a cultura Cinta Larga.

Objetivo:
Melhorar o atendimento no ensino formal e promover o ensino
indígena na Terra Indígena Roosevelt.

Problema que tenta resolver:
• Ensino formal não respeita a cultura indígena.
• Professores não conhecem a cultura Cinta Larga.
• Falta de material didático na língua tupi mondé.
• Crianças crescendo sem conhecer sua cultura.
• Escolas sem infra-estrutura e mobiliário adequado.

Indicadores:
• Número de escolas construídas.
• Quantidade de alunos atendidos.
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• Material produzido pelos indígenas.
• Número de publicações indígenas.
• Quantidade de alunos cursando o ensino superior.

Resultados Esperados:
• Escolas construídas valorizando e mesclando a arquitetura indígena com materiais modernos.
• Escolas com mobiliário e equipamentos adequados.
• Conhecimento sobre a cultura Cinta Larga sendo repassados
nas escolas pelos anciões e anciãs indígenas.
• Material didático produzido com a participação do povo Cinta
Larga, contendo sua visão em todas as disciplinas.
• Projeto Político Pedagógico elaborado de forma participativa.
• Indígenas Cinta Larga formados nas diversas áreas do conhecimento.
• Conselheiros indígenas de educação atuando tendo claro seu
papel e representação.
• Educação sendo desenvolvida valorizando a cultura indígena.

Meios de verificação:
• Participação em reuniões de professores e alunos.
• Visitas às escolas.
• Materiais didáticos produzidos.
• Documento do Projeto Político Pedagógico.
• Participação no Conselho de Educação.
• Currículo escolar.
• Resultado do Enem.
• Registro de matrículas.
• Visita nas aldeias para verificar se os mais velhos estão atuando
como professores.

Atividades:
O desenvolvimento das atividades buscam garantir a autonomia
dos povos Cinta Larga, no fortalecimento de sua cultura.
1. Promover encontros e rodas de conversas com os indígenas
mais velhos;
2. Construir escolas nas aldeias, que mescle a arquitetura indígena com materiais modernos;
3. Equipar todas as escolas com móveis e materiais didáticos
produzidos pelos indígenas;
4. Elaborar e publicar cartilhas contendo dados sobre a cultura
Cinta Larga;
5. Adquirir produtos indígenas para serem utilizados na merenda escolar;
6. Promover intercâmbios com outras etnias;
7. Dotar as escolas de profissionais devidamente habilitados;
8. Contratar os indígenas mais velhos para serem professores,
atuando diretamente nas aldeias;
9. Dotar a biblioteca da escola com livros sobre a temática indí-

gena, meio ambiente e legislação;
10. Construir quadras poliesportivas;
11. Avaliar o Projeto Politico Pedagógico com a comunidade,
promovendo, se necessário, mudanças para atender ao ensino
indígena;
12. Apoiar indígenas Cinta Larga para cursarem o ensino superior;
13. Desenvolver um Programa de Estágio para os indígenas atuarem na Associação;
14. Promover feiras de educação;
15. Desenvolver cursos técnicos para atender as necessidades
de produção e meio ambiente;
16. Desenvolver convênio com instituições de ensino, pesquisa
e organizações não governamentais para o desenvolvimento de
estudos e pesquisas na terra indígena;
17. Promover jogos escolares que valorizem a cultura;
18. Capacitar os professores não índios para atuarem na terra
indígena.

7.6 PROGRAMA DE PRODUÇÃO
O Programa de Produção busca implementar a zona de produção, a geração de renda e o resgate da alimentação tradicional
do povo Cinta Larga. O Programa busca incentivar a prática de
alternativas econômicas que sejam sustentáveis, agreguem valor
aos produtos da floresta e valorizem a cultura indígena. Para os
indígenas o programa tem como princípio e diretriz:

Aproveitar as árvores caídas para fazer roçados e as desvitalizadas oriundas de derrubadas por tempestades na floresta para
uso em atividades promovidas pela comunidade indígena.

• Indígenas sem saber onde colocar seus produtos a venda.
• Indígenas sem saber beneficiar os produtos extrativistas (copaíba, açaí).
• Pouca venda dos produtos no mercado local.
• Indígenas sem conhecimento das técnicas mais recentes de
coleta, industrialização e venda de produtos extrativistas.
• Existem sementes de espécies nativas de valor no mercado,
mas os indígenas não sabem comercializar.
• Aumento do desmatamento e retirada ilegal de madeira da
terra indígena Roosevelt com envolvimento de indígenas.
• Roubo de madeira por madeireiros, sem envolvimento de indígenas.
• Moradias indígenas inadequadas e sem mobiliário para dar
conforto a comunidade.

Objetivos:

Indicadores:

Principio:
Produzir sem destruir a floresta.

Diretriz:

• Implementar alternativas econômicas sustentáveis e a valorização da alimentação tradicional.
• Gerar renda sem destruir a floresta e impedir o roubo de madeira da terra indígena.

Problema que tenta resolver:
• Jovens Cinta Larga não sabem como era a alimentação tradicional.
• Poucas roças tradicionais.
• Indígenas envolvidos em atividades ilegais de madeira, garimpo de diamantes e arrendamento de terra no interior do território indígena.
• Roçados mal cuidados.
• Indígena sem calendário definido e perdendo produtos.
• Baixa qualidade dos produtos.
• Pouca produção agrícola.
• Deficiência no setor produtivo para trabalhar na roça.
• Falta de correção do solo para plantio.
• Falta de local para armazenar a produção.
• Dificuldades em armazenar, coletar, vender e transportar os
produtos extrativistas.
• Falta de capacitação para usar equipamentos de beneficiamento da castanha.

• Indígenas cozinhando e se alimentando com alimentos da
culinária Cinta Larga.
• FUNAI apoiando o desenvolvimento de roças tradicionais e a
comercialização destes produtos.
• Hectares plantados e/ou melhorados e quantidade de produtos comercializados.
• Quantidade de produtos vendidos.
• Porcentagem de aumento na renda familiar.
• Porcentagem de aumento na venda da castanha.
• Plano de Manejo sendo executado na área definida pela comunidade no etnozoneamento.
• Inexistência de roubo de madeira e do envolvimento de indígenas com a ilegalidade.

Resultados Esperados
• Indígenas conhecendo e utilizando a alimentação tradicional.
• Plantio, coleta e venda dos produtos organizada.
• Melhora da qualidade e da venda dos produtos.
• Produtos sendo vendidos no mercado e parte sendo utilizado
para subsistência.
• Aumento na área de plantio e na renda familiar.
• Lavoura bem desenvolvida e aumento da área de produção.
• Produção armazenada com qualidade;
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• Aumento na coleta dos produtos.
• Produtos sendo vendidos nos mercados em Rondônia e fora
do Estado.
• Maquinários adquiridos e sendo utilizados pelos Indígenas.
• Barracões construídos e servindo para armazenar a produção.
• Produtos sendo vendidos com valor agregado pelos indígenas.
• Mulheres e homens capacitados para atuar na melhoria da
produção e na comercialização dos produtos.
• Produtos com selo de origem.
• Documento do Plano de Manejo registrado e licenciado no
órgão gestor do meio ambiente.
• Indígenas vivendo confortavelmente.
• Indígenas capacitados na confecção de móveis para as residências das aldeias e para comercialização no mercado brasileiro.
• Aumento na geração de renda das famílias.
• Casas construídas respeitando a arquitetura indígena.
• Zona de recuperação reflorestada com espécies nativas.
• Projeto de Carbono sendo implementado e gerando renda
para as famílias.
• Banco de sementes sendo utilizado pelos indígenas tanto no
plantio local quanto para comercialização no mercado brasileiro.
• Relatórios e visitas no local do Plano de Manejo.
• Visita às residências para averiguar se estão mobiliadas com
móveis produzidos na terra indígena e planilhas de venda de
móveis no mercado brasileiro.
• Visitas as aldeias para verificar se as construções respeitam a
cultura.
• Taxas de desmatamento e de reflorestamento reduzida.
• Projeto de Carbono certificado.

Meios de verificação:
• Documento das Oficinas e observação nas aldeias.
• Número de hectares plantados de roças nativas e Cinta Larga
consumindo frutos nativos.
• Calendário.
• Visita ao local e contrato firmado com agrônomo.
• Planilha contendo o produto, a quantidade e o valor da venda.
• Equipamentos sendo utilizados.
• Planilha de vendas.
• Visita in loco e relatório das análises.
• Planilha de controle de veículos.
• Visita aos locais de produção.
• Planilha de controle de venda dos produtos.
• Produtos contendo o selo de origem indígena Cinta Larga.
• Visitas periódicas no local do plano de manejo.

Atividades:
1. Trabalhar toda a cadeia extrativista, em especial da castanha
(castanha, copaíba, açaí e borracha).
2. Realizar 02 oficinas envolvendo os jovens sobre a alimentação
tradicional. As aulas serão ministradas por homens e mulheres
mais idosos da terra indígena.
3. Fazer roças tradicionais com o plantio: Nhame - ngylyjaa,
mandioca - xibuuj, milho - meek, mamão - ibukaa, banana mbakuba, batata doce - wetingaa, melancia do indio - malanjia,
amendoim - mankaap, maliaa, milho do índio - meekajaa, cara
branco - mujaa kit, cara roxo - mujaa tiiuup, cara liso mujaa terea, cara nativo cinta larga - ngasajaa, cara nativo nzat kabaa.
4. Criação de queixada, paca, catete e outros.
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5. Cursos de Agroecologia (apicultura, SAF).
6. Implantação de viveiros.
7. Cursos de boas práticas em tratos florestais.
8. Criação de galinha capira e caipirão.
9. Criação de porco.
10. Repovoamento de peixes.
11. Intercâmbio com outros produtores rurais para conhecer as
práticas.
12. Capacitação em técnicas agrícolas.
13. Educação ambiental.
14. Elaborar e imprimir calendário de produção.
15. Contratar assistência técnica – agrônomo (salário + apoio a
deslocamento).
16. Diversificar a produção: milho do branco; banana da terra
(pacovã) e outros tipos, melancia, arroz, feijão,cebola, pokã, laranja, limão, côco da Bahia, manga, biribá, jambo, amora, acerola, graviola, cupuaçu, pama, maracujá, abacaxi, jabuticaba,
cacau, café, ingá, cana, em todas as aldeias.
17. Adquirir implementos agrícolas (01 trator Agrale, 01 grade arador, 01 grade niveladora, 01 plantadeira adubadeira, 18
roçadeiras, 01 plaina dianteira e 01 trazeira, 01 perfurador de
solo, 01 raspadeira agrícola, 01 carreta de um eixo com capacidade para 3 mil toneladas, 01 caminhão VW com capidade
de 10.130 kg equipado com carroceria aberta de carga seca e
mista de madeira e chapas de aço). Manutenção por um ano
dos equipamentos.
18. Correção e análise do solo.
19. Construir barracão para armazenar a produção.
20. Elaborar e implementar o Plano de Turismo da Terra Indígena Roosevelt.
21. Percorrer os locais de extração de produtos verificando o
seu uso.
22. Visita nos locais de venda dos produtos.
23. Produzir mapa de coleta dos produtos.
24. Manter uma planilha contendo as vendas realizadas.
25. Mapear e limpar os locais de acesso aos castanhais, copaíbas, patuás e buritis.
26. Aquisição de 01 caminhão traçado, 01 trator com carreta e
02 burros para puxar a castanha.
27. Realizar 02 oficinas de capacitação em agroecologia para
produtores indígenas.
28. Construir 02 barracões para armazenar, lavar e separar as
castanha e outros produtos extrativistas, sendo um na aldeia
Roosevelt e outro em Riozinho – Cacoal.
29. Fazer um acampamento perto do castanhal.
30. Elaborar Plano de Negócio da cadeia produtiva.
31. Realizar oficinas para homens e mulheres indígenas sobre
beneficiamento de matéria prima para produção de sabonete,
velas, detergente, amaciante, com produtos da floresta.
32. Realizar oficinas sobre beneficiamento de banana, polpa de
açaí e patuá para mulheres indígenas.
33. Realizar cursos de direção de máquinas pesadas e apoiar
os indígenas para tirar carteira de motorista para dirigir estes
veículos.
34. Apoiar os indígenas para vender açaí em polpa, copaíba
envasada, castanha industrializada.
35. Intercâmbio com outros povos que desenvolvam atividades
produtivas semelhantes às dos Cinta Larga.
36. Conseguir certificação da FUNAI.
37. Recursos para diárias e passagens para fazer gestão junto a
FUNAI para apoio a desenvolvimento de projetos produtivos
nas aldeias.
38. Comercializar a venda de sementes de mogno, copaíba, cedro e outras essências no mercado.

39. Contratar consultoria para elaborar o Plano de Manejo Comunitário na área definida no etnozoneamento.
40. Implementar Plano de Manejo Florestal na terra indígena.
41. Construir e equipar marcenaria para fazer móveis rústicos
para as casas dos indígenas e para comercialização, aproveitando as madeiras derrubadas para fazer roça.
42. Capacitar os Cinta Larga para aprenderem a fazer móveis.
43. Construir casas que respeitem a cultura indígena e o meio
ambiente, utilizando materiais modernos e madeira da própria
terra indígena para baratear os custos.

44. Reflorestar a zona de recuperação com açaí nativo, buriti,
patua, xicaabá, pupunha, tucum, piqui, uxi e outras plantas de
interesse econômico.
45. Produzir viveiros nas aldeias.
46. Elaborar e implementar Projeto de Carbono na Terra Indígena Roosevelt.
47. Montar banco de sementes nativas da terra indígena
Roosevelt.
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7.7 PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
O Programa de Segurança alimentar busca melhorar a alimentação do povo Cinta Larga e valorizar as formas tradicionais de se
alimentar. Tem como principio e diretriz:

Principio:
Valorizar as formas tradicionais de produzir alimentos.

Diretriz:
Promover a segurança alimentar do povo Cinta Larga.

Objetivo:
Promover a segurança alimentar com proteína animal nas aldeias gerando renda com a valorização dos usos e costumes
Cinta Larga.

Problema que tenta resolver:
Renda familiar baixa e dependência de proteína animal industrializada.

Indicadores:
• Quantidade de peixe e animais utilizado como alimentação e
comercializado pelos indígenas;
• Melhoria na renda familiar e no estado de nutrição dos indígenas.
• Usos e costumes da alimentação indígena sendo utilizados.

Resultado Esperado:
• Pisciculturas construídas nas aldeias;
• Indígenas capacitados em criação de animais e comercialização dos produtos;
• Licenças para criar e comercializar animais;
• Produção sendo comercializada e gerando renda;
• Melhoria no estado nutricional dos indígenas;
• Indígenas obedecendo aos tabus alimentares.

Meios de Verificação:
• Lista de presença e ementas dos cursos e oficinas;
• Licenças dadas pelos órgãos públicos;
• Planilhas de venda dos produtos;
• Visitas as aldeias para observar se estão utilizando a alimentação tradicional;
• Relatórios da SESAI sobre o estado nutricional dos indígenas;

Atividades:
As atividades propostas buscam implementar ações que promovam a segurança alimentar das comunidades e a conservação
do seu modo tradicional de se alimentar.
1. Promover cursos e oficinas sobre a alimentação tradicional;
2. Apoio a rituais e feiras que promovam o modo de se alimentar do povo Cinta Larga;
3. Durante encontros, assembléias, reuniões e rodas de conversa incentivar o uso da alimentação tradicional;
4. Desenvolver um projeto tendo os anciões e anciãs como professores sobre a alimentação tradicional;
5. Construção de piscicultura e criação de animais silvestres e
domésticos nas aldeias para consumo e comercialização.
6. Capacitação para criação de animais silvestres e domésticos;
7. Obter as licenças para instalação e operação da piscicultura;
8. Elaborar estudo de mercado para os produtos e sub-produtos
a serem comercializados;
9. Cadastrar os indígenas como criadores de animais silvestres;
10. Construir instalações adequadas para criação dos animais;
11. Abrigos naturais e artificiais;
12. Elaborar o Plano de Manejo dos animais;
13. Participação em feiras de produtores rurais
14. Capacitação para a comercialização de animais.

Equipe da Etnohistória do Diagnóstico, Aldeia Roosevelt.
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Preparando o moquém para assar peixe e carne, Aldeia Roosevelt.

Preparando o peixe para assar no moquém.
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