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1. INTRODUÇÃO 

A ECOPLAN Engenharia Ltda apresenta ao Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, o Plano de Trabalho do Estudo do Componente 

Indígena – ECI para o GRUPO II – revisão 02 Território Indígena do Xingu: Parque 

Indígena do Xingu, TI Ikpeng, TI Batovi e TI Pequizal do Naruvôtu. No Anexo I, estão 

apresentadas as declarações da equipe responsável pela elaboração deste 

relatório de revisão 02. 

O presente documento visa atender à exigência do Edital RDC Eletrônico 

nº 163/2017-11, cujo objeto trata da Execução dos Serviços de Elaboração do 

Estudo do Componente Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, 

referentes às Obras de Implantação e Pavimentação da Rodovia BR-242/MT - 

Trecho Ent. MT-100 (A) (DIV TO/MT) (São Félix do Araguaia) – Entr. BR-163/MT-242 

(Sorriso); Subtrecho Ent. MT-109 (A) /243 (B) (Querência) – (Nova Ubiratã); 

Segmento: km 299,80 – km 733,70; Códigos PNV: 242BMT0575 - 242BMT0580 - 

242BMT0585-242BMT0590 - 242BMT0595-242BMT0600 - 242BMT0605-

242BMT0610-242BMT0615. 

A justificativa para a contratação do objeto do presente contrato 

decorreu da necessidade do DNIT de obter junto à FUNAI a anuência para as obras 

de implantação e pavimentação da BR-242/MT. Tal anuência é requisito 

indispensável para o prosseguimento das atividades de implantação e 

pavimentação da Rodovia em tela, incluindo a construção das obras de arte 

especiais – OAE, de forma a atender a Licença de Instalação – LI nº 59.289/2011.  

De acordo com a Constituição Federal de 1988, Artigo 231, as Terras 

Indígenas são bens da União que, enquanto áreas especialmente protegidas 

necessitam de proteção, de forma especial e diferenciada, visando assegurar o 

direito à diferença sociocultural e o usufruto exclusivo dos povos indígenas sobre 

os recursos naturais do solo, rios e lagos nela existentes, necessários para sua 

reprodução física e cultural. Para tanto, processos de Licenciamento Ambiental em 

Terras Indígenas são regidos por dispositivos legais que visam salvaguardar esses 

direitos, sendo um deles a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT sobre os povos indígenas, sendo uma das diretrizes desta 

Convenção: “ Artigo 6º - os governos deverão consultar os povos interessados 

mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas 

instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou 

administrativas suscetíveis de afetá-Ios diretamente”. 

Nesse contexto, a empresa Ecoplan Engenharia Ltda, é a empresa 

contratada pelo empreendedor para a Elaboração do Estudo do Componente 

Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, visto a ser considerado, 
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os possíveis impactos ambientais e socioculturais sobre as Terras Indígenas e 

Comunidades Indígenas, bem como as medidas mitigatórias, sendo apresentado, 

neste volume, o Plano de Trabalho do ECI do GRUPO II: TIX, TI Ikpeng, TI Batovi e 

TI Pequizal do Naruvôtu. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

Nome ou Razão Social  
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 
DNIT  

Nº do CNPJ 04.892.707/0001-00 

CTF (IBAMA) 671360 

Endereço  
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A, 
Brasília, DF. CEP: 70.040-902. 

Telefone (61) 3315-4191/4185 

Representante Legal/Contato Valter Casimiro Silveira 

CPF do Representante 564 286 341 04 

Endereço do Representante 
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A, 
Brasília, DF. CEP: 70.040-902 

Telefone  (61) 3315-4191/4185 

Endereço Eletrônico  cgmab@dnit.gov.br 

Pessoa de Contato Eng. Ângela Parente 

Endereço do Contato 
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A, 
Brasília, DF. CEP: 70.040-902 

Telefone (61) 3315-4191/4185 

Endereço eletrônico cgmab@dnit.gov.br 

2.2 IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA  

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA  

Nome ou Razão Social  Ecoplan Engenharia Ltda 

Nº do CNPJ 92.930.643/0001-52 

Endereço 
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP: 
90540-110, Porto Alegre/RS. 

Telefone/Fax  (51) 3272-8900 / (51) 3342-3345 

Representante Legal Engº Júlio Fortini de Souza 

CPF do Representante 430.431.270-72 

Endereço do Representante 
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP: 
90540-110, Porto Alegre/RS. 

Telefone  (51) 3272-8904   

Endereço eletrônico ecoplan@ecoplan.com.br 

CTF (IBAMA) 211.965 

Pessoa de Contato Sandra Sonntag 

CPF do Contato 440.840.800-04 

Endereço do Contato 
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP: 
90540-110, Porto Alegre/RS. 

Telefone  (51) 3272-8970  

Endereço eletrônico sandra@ecoplan.com.br 

CTF (IBAMA) 904.882 
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3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 

Processo Administrativo Contrato 50600.500184/2017-40 

Nº Edital 

Edital RDC nº 163/2017. Execução dos Serviços de 
Elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI e do 
Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, referentes às 
Obras de Implantação e Pavimentação da rodovia BR-
242/MT 

Publicação no DOU Nº 100 de 17 de janeiro de 2018 

Nº contrato SR/MT-955/2017-11 

Vigência 547 dias consecutivos 

Objeto 

Execução dos Serviços de Elaboração do Estudo do 
Componente Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental 
Indígena – PBAI, referentes às Obras de Implantação e 
Pavimentação da rodovia BR-242/MT 

Prazo de Execução 547 dias consecutivos 

Garantia  
372.671,00 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e 
setenta e um reais) 

3.2 ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

O objeto do contrato nº SR/MT-955/2017-11 é a contratação de empresa 

especializada para Execução dos Serviços de Elaboração do Estudo do 

Componente Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, 

referentes às Obras de Implantação e Pavimentação da rodovia BR-242/MT. 

3.3 O EMPREENDIMENTO 

O projeto de implantação e pavimentação da rodovia BR-242 é uma 

oportunidade de resgate e concretização a um planejamento estabelecido pelo 

Governo Federal desde a década de 70, porém, nunca executado na sua 

totalidade, com a finalidade de ligar a região Centro-Oeste ao estado da Bahia, 

mais especificamente a cidade de Salvador. Ao longo dessas quatro décadas, a 

parte da rodovia implantada teve sua capacidade consideravelmente aumentada 

frente ao desenvolvimento de uma parte do Cerrado, permitindo a ocupação do 

grande vazio demográfico do Planalto Central, ensejando o aproveitamento 

econômico de importantes áreas, próprias para agropecuária e ricas em minerais, 

especialmente nos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. 

Neste contexto, com a implantação de fato da rodovia BR-242 no estado 

de Mato Grosso a partir da divisa com o estado de Tocantins (São Felix do Araguaia) 

até a BR-163 (Sorriso), é propósito do projeto solucionar os problemas de 

capacidade de suporte das estradas existentes na região oferecendo segurança e 
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conforto aos usuários, facilitar o escoamento da safra agrícola e pecuária, e 

redesenhar o fluxo de transporte no centro norte do Estado no sentido leste-oeste 

visando integrar um corredor rodoviário pavimentado entre a BR-163 e BR-158. 

Cabe destacar também, que a pavimentação desta rodovia é uma boa alternativa 

para a redução do custo do transporte de cargas, e para a promoção da 

recuperação e interiorização de transportes para a região, sendo fator 

preponderante para o seu desenvolvimento econômico e social. 

A Rodovia BR-242 também permitirá a entrada e a saída de todos os 

insumos importados e produtos produzidos. Além de promover o desenvolvimento 

regional permitindo o transporte da produção agrícola do país através da utilização 

dos modais rodoviário, melhorando a logística de transportes, e refletindo 

positivamente no custo Brasil, beneficiará diretamente os municípios de 

Querência, Nova Ubiratã e Gaúcha do Norte. Hoje, a malha rodoviária federal 

pavimentada existente no estado do Mato Grosso é no sentido Norte-Sul. O 

Mato Grosso ainda não conta com estradas federais que possibilitem o transporte 

no sentido Leste e Oeste, representando um aumento de percurso nas viagens.   

As áreas produtivas estão localizadas no eixo que liga as sedes dos 

municípios de Querência e Gaúcha do Norte, atualmente interligados por vários 

segmentos viários em terra (sem pavimentação) através das rodovias estaduais 

MTs 109, 110/243 e 129 no sentido sul-norte, e percurso de estradas rurais no 

sentido leste-oeste que praticamente coincidem com o traçado proposto e futura 

diretriz da nova BR-242/MT. 

O reconhecimento dessa importância da integração rodoviária pela BR-

242, fez com que o Ministério dos Transportes, através do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transporte (DNIT), incluísse essa obra no Plano de Aceleração 

de Crescimento (PAC).  

3.4 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

O presente Plano de Trabalho do ECI - Grupo II – revisão 02 visa atender 

à Informação Técnica nº 131/2018/COTRAM/CGLIC/DPDS-FUNAI e à exigência do 

Termo de Contrato SR/MT-955/2017-11, cujo objeto trata da Elaboração do Estudo 

do Componente Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI, 

referentes às Obras de Implantação e Pavimentação da rodovia BR-242/MT. 

3.5 RECURSOS MOBILIZADOS 

No quadro a seguir, consta a relação da equipe técnica responsável pela 

elaboração do Plano de Trabalho revisão 02 do ECI para o Grupo II (TIX, TI Ikpeng, 
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TI Batovi e TI Pequizal do Naruvôtu). No Anexo I, estão apresentadas as 

declarações da respectiva equipe. 

Quadro 3.1 – Relação da Equipe Técnica responsável pela elaboração da Revisão 02 do Plano de 
Trabalho do ECI - Grupo II da BR-242/MT. 

Nome do 
Profissional 

Função 
Nível 

Funcional 
Formação Localização 

Conselho 
de Classe 

Eduardo 

Antônio 

Audibert 

Coordenador 

Técnico 
P1 

Ciências 

Sociais 

Porto 

Alegre/RS 

DRT/RS 

709/1995 

1Maria 

Elizabeth da S. 

Ramos 

Coordenador 

Técnico Auxiliar 
P2 Ciências Sociais 

Porto 

Alegre/RS 
- 

2Luana 

Rosado Emil 

Coordenadora 

Setorial  
P1 Antropologia 

Porto 

Alegre/RS 

3777 - 

ABA 

3.6 INFRAESTRUTURA 

A contratada utiliza o escritório na cidade de Porto Alegre para atender 

à necessidade da equipe: 

 Endereço: Rua Felicíssimo de Azevedo, 924 – Bairro Higienópolis – CEP 

90.540-110. 

3.7 ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL 

Tendo a FUNAI encaminhado ao DNIT a Informação Técnica nº 

131/2018/COTRAM/CGLIC/DPDS-FUNAI (Oficio nº 53/2019/CGLIC/DPDS-FUNAI), 

foram desenvolvidas as atividades de revisão 02 do Plano de Trabalho do ECI do 

Grupo II, referente aos serviços prestados na Elaboração do Estudo do Componente 

Indígena – ECI e do Plano Básico Ambiental Indígena – PBAI. O Plano de Trabalho 

do ECI Grupo II corresponde ao segundo produto que será alvo de medição, 

conforme o Edital RDC nº 163/2017. 

Quadro 3.2 – Planilha cumulativa dos quantitativos do contrato e respectivos valores. 

Planilha dos Quantitativos do Contrato 

Preço Inicial R$ 7.223.000 (sete milhões, duzentos e vinte e três mil reais) 

Data base Novembro/2016 

Garantia 
372.671,00 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e setenta e um 

reais) 

                                                           
1 A profissional Maria Elizabeth da S. Ramos substituiu o profissional Jones R. Selbach, conforme o 
Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida 
troca. 
2 A profissional Luana Rosado Emil substituiu o profissional Bruno Marques, conforme o Parecer nº 
27/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE do DNIT que autorizou a referida troca. 
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O cronograma físico-financeiro com a execução contratual de previsões 

de pagamento está apresentado no Quadro 3.3. 

 



OREM DE INÍCIO: 18/01/2018

19
18/01/2018 17/02/2018 18/01/2018 19/03/2018 18/01/2018 18/04/2018 18/01/2018 18/05/2018 18/01/2018 17/06/2018 18/01/2018 17/07/2018 18/01/2018 16/08/2018 18/01/2018 15/09/2018 18/01/2018 15/10/2018 18/01/2018 14/11/2018 18/01/2018 14/12/2018 18/01/2018 13/01/2019 18/01/2018 12/02/2019 18/01/2018 14/03/2019 18/01/2018 13/04/2019 18/01/2018 13/05/2019 18/01/2018 12/06/2019 18/01/2018 12/07/2019

30 /540 60 /540 90 /540 120 /540 150 /540 180 /540 210 /540 240 /540 270 /540 300 /540 330 /540 360 /540 390 /540 420 /540 450 /540 480 /540 510 /540 540 /540
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4. CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Para a elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI para o 

Território Indígena do Xingu – TIX que é formado pelas Terras Indígenas contíguas: 

Parque Indígena do Xingu, Batovi e Pequizal do Naruvôtu e para a Terra Indígena 

Ikpeng, deverão ser seguidas as diretrizes apontadas no Termo de Referência da 

FUNAI descritas através do Ofício nº 287/2011/DPDS-FUNAI-MJ de 25/03/2011, bem 

como deverão ser consideradas as características e especificidades das etnias que 

compõem esta área. 

Na sequência apresenta-se uma breve descrição dos povos indígenas 

que serão objeto desse Plano de Trabalho para a elaboração do ECI. Cumpre 

salientar que se trata de uma descrição preliminar, com dados coletados junto a 

fontes secundárias, sendo que na coleta de dados primários (in loco), que serão 

levantados nas atividades de campo, tanto as descrições das Terras Indígenas 

como dos povos, serão devidamente atualizadas e validadas. 

A Terra Indígena Wawi, embora, contígua ao Parque Indígena do Xingu 

e parte do Território Indígena do Xingu, encontra-se a mais de 40 km do 

empreendimento e, portanto, considerando a Portaria nº 060, está fora da área de 

influência do empreendimento. Esta Terra Indígena também não é citada no TR da 

FUNAI como objeto de estudo.  

A Terra Indígena Ikpeng, vem sendo reivindicada desde o ano de 2006 

e ainda se encontra em fase de identificação. A etnia atualmente reside dentro da 

área do TIX, sendo que os estudos para este Grupo II deverão ser realizados apenas 

através de dados secundários. 

O Mapa 4.1 a seguir ilustra a localização do TIX, TI Pequizal do Naruvôtu, 

TI Batovi e TI Ikpeng ao norte do eixo proposto para a implantação e pavimentação 

da Rodovia BR-242.  
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4.1 TERRITÓRIO INDIGENA DO XINGU 

O período pós-segunda guerra mundial, viabilizou o início do processo 

de interiorização do país, tendo como ponto de partida, a chamada Marcha para o 

Oeste. Estrategicamente como objetivo, além de integrar territórios a unidade 

nacional (federativa), a proposta consistia em transformar as regiões Oeste e Norte 

em polos de produção agrícola voltadas ao abastecimento de alimentos as regiões 

litorâneas e comércio internacional. Entre as formas de aproximação e integração 

do país, uma das principais ações da marcha era a construção e conexão de malhas 

rodoviárias. 

Em 1943, o então presidente Getúlio Vargas criou a Fundação Brasil 

Central (FBC) e seu braço operacional foi a Expedição Roncador-Xingu. A missão 

dessa Expedição era abrir estradas, construir campos de pouso, dar as condições 

logísticas para viabilizar a rota aérea Rio de Janeiro-Manaus e, assim, explorar o 

potencial minerário de todo o território.  

Porém, uma das consequências desse modelo é que esta Expedição não 

veio acompanhada de uma política concreta de ocupação territorial, deixando o 

espaço vulnerável para a especulação, grilagem e invasão de territórios indígenas. 

Preocupados com os desdobramentos da Expedição Roncador-Xingu, os irmãos 

Villas Bôas, com o apoio de Universidades do Rio de Janeiro e São Paulo e de 

algumas lideranças políticas mais progressistas, começaram a cogitar a ideia da 

delimitação de um espaço preservado para os povos indígenas ameaçados. 

A discussão da criação do “Parque” começou em uma mesa-redonda 

convocada pela Vice-Presidência da República em 1952, da qual resultou um 

anteprojeto de um Parque. Ao mesmo tempo em que o projeto da reserva indígena 

era discutido, o governo do Mato Grosso promovia a concessão de terras para 

empresas colonizadoras do sul do Brasil, muitas delas se sobrepondo as terras 

propostas no projeto do Parque.  

A criação do “Parque” ocorreu no ano de 1961, quando o então 

presidente da República Jânio Quadros em 14 de abril, através do Decreto Federal 

nº 50.455, assinou a criação do Parque. A regulamentação do mesmo ocorreu em 

31 de julho de 1961 através do Decreto nº 51.084. A proposta original, baseava-

se num espaço territorial que salvaguardasse a flora, a fauna e os índios, sendo 

que de fato essa foi a primeira grande terra indígena reconhecida no país e 

também a primeira a abrigar várias etnias em um mesmo território. (MENEZES, 

2000).  

Em outubro de 2016 ocorreu a substituição da denominação "Parque 

Indígena do Xingu" para Território Indígena do Xingu. Essa proposta vinha sendo 

debatida há muitos anos por todas as etnias. Os povos indígenas argumentavam 
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que “parque” seria um local de visitação, passeio e contemplação da natureza, 

diferente de uma Terra Indígena. O agora denominado Território Indígena do Xingu 

(TIX) designa o conjunto de quatro Terras Indígenas contíguas, demarcadas e 

homologadas: Wawi, Batovi, Pequizal do Naruvôtu e o próprio Parque, totalizando 

2,8 milhões de hectares. Essa área incide em nove municípios mato-grossenses 

com diferentes dinâmicas e percentuais de proporção, conforme a escala 

decrescente: Gaúcha do Norte (48,1%); Feliz Natal (45,9%); Querência (32,5%); 

São Félix do Araguaia (12,3%); Marcelândia (11,6%); Paranatinga (10,2%); São José 

do Xingu (6,5%); Canarana (5,0%) e Nova Ubiratã (2,3%). 

A FUNAI, sendo responsável pela gestão legal, administrativa, financeira 

e proteção das populações indígenas nas terras indígenas, possui no município de 

Canarana, uma Coordenação Regional – CR do Xingu. No interior da TIX, quatro 

Coordenações Técnicas Locais – CTLs, atuam na assistência dos moradores (saúde, 

educação, associativismo etc.), sendo as chefias, a cargo de indígenas: ao sul do 

Parque está a CTL Leonardo; ao norte, já na beira do rio Xingu, encontra-se a CTL 

Pavuru; próximo a confluência do rio Xingu com o rio Suiá- Miçu, CTL Diauarum e 

na TI Wawi, a CTL Leste. Existem outras quatro CTLs, porém voltadas a fiscalização: 

Kuluene, Kurisevo, Batovi, na porção sul, e Tywapé, na fronteira oeste, na beira do 

rio Arraias. (Almanaque Socioambiental PIX – ISA, 2011). 

Os grupos de indígenas estão culturalmente divididos em quatro 

regiões, a saber: Alto, Médio, Baixo e Leste Xingu. O Leste Xingu abriga as etnias 

Kisêdjê (ou Suyá) e Tapayuna. O Baixo Xingu contempla os Ikpeng, Kayabí e Yudjá 

(Juruna) e o Médio, os povos Trumai, Ikpeng, Kaiabi e Kamaiurá. Por fim, na parte 

sul, o Alto Xingu que é habitada pelos povos Aweti, Kalapálo, Kamayurá, Kuikuru, 

Matipu, Mehináko, Nahukwá, Naruvotu, Wauja e Yawalapiti. 

No Território Indígena do Xingu não há uma organização política que 

lhes seja semelhante e cada etnia guarda suas especificidades culturais, 

elementos estes que diferenciam muito cada grupo particularmente. 

Segundo dados da Secretaria Especial da Saúde Indígena - SESAI (2013), 

a população total do Território Indígena do Xingu, é de aproximadamente 6.090 

indígenas distribuídos em 16 etnias e em 87 aldeias.  

O Mapa 4.2 a seguir ilustra a localização das aldeias, com suas 

respectivas etnias, no TIX.  
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Id Aldeia Etnia
1 Afukuri Kuikuro
2 Agata (Barranco Queimado) Kalapalo
3 Aiha Kalapalo
4 Aiporé Kaiabi
5 Aldeia Velha Yawalapiti Yawalapiti
6 Alta Glória Kaiabi
7 Arayo Ikpeng
8 Aribaru Yudjá
9 Atixi tixikxu (Três Lagoas) Trumai
10 Aturua Mehinako
11 Barranco Alto Kaiabi
12 Boa Esperança Trumai
13 Bom Jesus Kaiabi
14 Buritizal Matipu
15 Caiçara Kaiabi
16 Capivara Kaiabi
17 Caramujo Kalapalo
18 Castanhal Yudjá-Kaiabi
19 Curumim Kuikuro
20 Eiruwi Kaiabi
21 Iguaçu Kaiabi
22 Ilha Grande Kaiabi
23 Ipatse Kuikuro
24 Ipavu Kamaiurá
25 Jacaré Kamaiurá
26 Jaitekap Kaiabi
27 Jaytata Kaiabi
28 JM Kaiabi
29 Jy' enap Kaiabi
30 Kaluane (Paraíso) Kalapalo
31 Kaniné Kaiabi
32 Karib Kuikuro
33 Kawpana Mehinako
34 Kayasu Kaiabi-Kisêdjê
35 Kranhãnhã Nahukuá
36 Kumari Kaiabi
37 Kunué Kalapalo
38 Kwaryja Kaiabi
39 Lago Azul Kalapalo
40 Lahatua Kuikuro
41 Lamakuka Kuikuro
42 Mãdiká Kaiabi
43 Magiyape Nahukuá
44 Mainumy Kaiabi
45 Matipu Matipu
46 Mayene Kuikuro
47 Mehinako Mehinako
48 Mirassol Aweti
49 Moitará Kaiabi
50 Monte Sinai Kaiabi
51 Morená Kamaiurá
52 Moygu Ikpeng
53 Muricy Kuikuro
54 Naruvotu Kalapalo
55 Nekupai Kuikuro
56 Nova Maraká Kaiabi
57 Pakaia Yudjá
58 Paksamba Yudjá
59 Palushayo Yawalapiti
60 Paranaíta Kaiabi
61 Parureda Yudjá
62 Pequizal Yudjá
63 Piyulaga Waurá
64 Piyulewene Waurá
65 Rawo Ikpeng
66 Rio do Lagos Kaiabi
67 Sabiá Nahukuá
68 Saidão da Fumaça Aweti
69 Salve Jorge Aweti
70 Samaúma Kaiabi

Id Aldeia Etnia
71 Sapezal Kalapalo
72 Steinen Trumai
73 Tangurinho Kalapalo
74 Tanguro Kalapalo
75 Tazu' jyt tetam Aweti
76 Três Buritis Kaiabi
77 Três Patos Kaiabi
78 Três Vizinhos Kaiabi
79 Tuba Tuba Yudjá
80 Tuiararé Kaiabi
81 Tupará Ikpeng
82 Tupeku Kalapalo
83 Ulupuene Waurá
84 Utawana Mehinako
85 Yaramy Nahukuá
86 Yawalapiti Yawalapiti
87 Y'papat Kaiabi-Kisêdjê

Plano de Trabalho do ECI do Grupo 2
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4.2 ETNIA AWETI 

Um dos elementos culturais que diferenciam as etnias do TIX é a língua 

e a família e suas variações dialetais, no caso deste Povo a língua falada é a Aweti, 

do tronco linguístico tupi.  

Localizados bem no coração do Alto Xingu, os Aweti habitam a mesma 

região desde o final do século XIX. Por conta disso, exerceram um papel 

importante, entre os povos altoxinguanos como intermediários na circulação de 

notícias ou bens. Atuavam como anfitriões para os viajantes o que foi facilitado 

pela localização central de suas aldeias (Figura 4. 1), numa faixa de floresta alta 

que separa os remansos, canais e poços do ribeirão Tuatuari do baixo rio Curisevo, 

a cerca de 20 km ao sul do Posto Indígena Leonardo.   

As aldeias Aweti compõem-se de um conjunto de casas coletivas 

circularmente dispostas em torno de uma praça central. Tradicionalmente, essa 

construção, o “rancho” típico das aldeias xinguanas, serve também para guardar 

as flautas sagradas, denominadas em aweti “karytu”. Às mulheres, não é permitido 

ver as flautas, e menos ainda identificar os tocadores. 

Este povo costuma deslocar suas aldeias a cada 15 a 30 anos, 

permanecendo, porém, sempre no interior de uma mesma área, em um diâmetro 

de poucos quilômetros. Atualmente vivem em três aldeias. A maior chama-se 

tazu’jyt tetam (aldeia de pequena formiga de fogo), a cerca de 200 metros do 

ribeirão Tuatuari. 

 
Figura 4. 1 – Chegada da expedição de Nilo Veloso à Aldeia Aweti – 1944. (Fonte: Acervo 

do Museu do Índio/FUNAI – Brasil) 

4.3 ETNIA KALAPALO 

As antigas aldeias Kalapalo localizavam-se mais ao sul de onde se 

encontram hoje, nas margens do rio Culuene. Em 1961, quando foram 
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formalmente estabelecidas as fronteiras do Território Indígena do Xingu, com 

muita relutância os Kalapalo transferiram-se para a sua localização atual, nas 

proximidades do Posto Leonardo. Porém, ainda assim, constantemente retornam 

ao seu território tradicional para colher pequi nas formações arbustivas 

encontradas em torno das velhas aldeias, ou para procurar caramujos para 

confeccionar ornamentos de conchas, pescando e fazendo roças de mandioca, 

batata doce e algodão em vários lugares no curso do rio Culuene. 

Vivem atualmente em seis aldeias, localizadas no sudoeste do rio 

Culuene (Figura 4.2). Alguns Kalapalo vivem nos Postos Indígenas de Vigilância 

Tanguro e Culuene. A língua utilizada é a Kalapalo que é uma variação dialetal das 

LKAX (Línguas Karib do Alto Xingu). 

 
Figura 4.2 – Confecção de esteira por mulher kalapo. (Fonte: Camila Gauditano/ISA). 

4.4 ETNIA KAMAIURÁ 

Os Kamaiurá já estavam estabelecidos na região de confluência dos rios 

Culuene e Kuliseu desde antes de 1884, quando foram contatados pelo etnólogo 

Karl Von del Stein. 

Atualmente, os Kamaiurá vivem em três aldeias: Uma existente desde a 

criação do PIX, na beira da lagoa Ipavu, cerca de 10km do Posto Leonardo; Morená, 

na beira do rio Xingu, no ponto de confluência entre os rios Culuene e Curisevo; e 

a aldeia Jacaré (Figura 4.3). A língua utilizada e a Kamaiurá da família linguística 

Tupi Guarani. 

A aldeia Kamaiurá segue o modelo altoxinguano, com casas dispostas 

mais ou menos circularmente, no centro desse espaço circular encontra-se um 
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pátio ou “praça” (hoka´yterip) e onde se ergue a casa das flautas (tapuwí). A praça 

é um lugar social essencialmente masculino, onde acontecem os discursos 

públicos, são recebidos os oficiais de outros locais e onde ocorrem as cerimônias 

intergrupais e festas da própria aldeia. 

 
Figura 4.3 – Índios Kamaiurá em banho na Lagoa Ipavu. (Fonte: Marcello Casal JR/ABR) 

4.5 ETNIA KUIKURO 

Os Kuikuro contam que sua origem se deu após a separação de um 

grupo liderado por alguns dos chefes do antigo complexo das aldeias de oti 

(“campo”), situada no alto curso do rio Buriti, provavelmente em meados do século 

XIX. Os que ficaram em óti deram origem aos que hoje são chamados de Matipu. 

A língua mudou um pouco, dando origem a duas variantes ou dialetos (Matipu e 

Kuikuro). 

Os Kuikuro fazem parte do que pode ser chamado de subsistema karíb 

altoxinguano que é constituído, hoje, por quatro grupos: os Kuikuro, os Matipu, os 

Nahukuá e os Kalapalo (Figura 4.4). 

Os Kuikuro residem em três aldeias, a principal e maior a Ipatse. Há 

também vários indígenas que vivem em aldeias de outros grupos, a maioria por 

conta de casamentos com estes grupos. A língua falada é o Kuikuro que é uma 

variação dialetal das LKAX (Línguas Karib do Alto Xingu). 
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Figura 4.4 – Homens tocam flauta durante a festa do Kuarup (Valter Campanato/ABR)  

4.6 ETNIA MATIPU 

Matipu é um termo utilizado dede 1940 para denominar este grupo 

indígena, porém, ele é tradicionalmente conhecido dentro do contexto 

altoxinguano por Magiyape Ótomo (o “pessoal” da lagoa Magiyape). 

Os Matipu habitam a porção sul do Território Indígena do Xingu, 

integrando a rede de trocas e cerimônias intersocietárias que envolve os onze 

povos da área cultural do Alto Xingu: 3 aruak (mehinaku, waurá e yawalapiti), 5 

karibi (matipu nehukwá kuikuro kalapalo e naruvôtu), 2 tupi (aweti e kamayurá) e 

1 falante de língua isolada: os trumai. 

Os Matipu, vivem em duas aldeias. A aldeia Ngahünga, chamada pelos 

não-indígenas de “aldeia Matipu” (Figura 4.5), no Alto Xingu fica cerca de um 

quilômetro da lagoa de mesmo nome; e a aldeia Entagü, situada na beira do rio 

Mirassol, também na região do Alto Xingu. A língua falada é a Matipu que é uma 

variação dialetal das LKAX (Línguas Karib do Alto Xingu). 
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Figura 4.5 – Alunos da Aldeia Matipu. (Fonte: Camila Gauditano/ISA) 

4.7 ETNIA MEHINAKO 

Habitantes do Alto Xingu, os Mehinako são, assim como todos os 11 

povos do alto Xingu, parte de um amplo complexo de povos pouco diferentes entre 

si (Figura 4.6). O sistema especializado de trocas comerciais, os rituais 

intersocietários e os padrões de intercasamento a um só tempo enredam e 

particularizam os Mehinako das demais etnias que os circundam. 

As antigas aldeias Mehinaku, localizavam-se ao norte da aldeia aweti 

atual, no rio Tuatuari. Os Mehinako voltam a essas comunidades todo ano para a 

coleta de pequi e para fazer sal. O deslocamento das aldeias se deu por conta da 

chegada dos Ikpeng na região em meados da década de 1950.  

Estão distribuídos em três aldeias, sendo a principal delas a Uyapiyuku, 

entre os rios Tuatuari e Kurisevo. A população é falante da língua Mehinako, da 

família linguística Aruak. 

Os mehinaku, são, assim como os waurá, outro povo aruak do alto Xingu, 

conhecidos por suas cerâmicas. 
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Figura 4.6 – Menina de franja acaba de sair da reclusão, 2002. (Fonte: Thomas Gregor) 

4.8 ETNIA NAHUKUÁ 

Os Nahukuá, também grafado Nafukuá e Nahukwá, viviam 

tradicionalmente na porção sudeste da região do Alto Xingu (Figura 4.7). Em 1953, 

uma epidemia de sarampo eclodiu e o etnólogo Agostinho da Silva estimou que, 

nessa época, um mínimo de 35 e um máximo de 44 Nahukuá viviam juntos em 

uma única aldeia. Em 1954, a etnóloga Gertrude Dole anunciou que os Nahukuá já 

eram um povo extinto. Entretanto, a melhora no tratamento de saúde e os 

casamentos interétnicos permitiram que a população Nahukuá crescesse 

novamente. 

Atualmente, habitam três aldeias dentro do TIX. A aldeia Magijape e 

Kranhãnhã perto da lagoa Agahaga e a aldeia Yaramy na beira do rio Curisevo. 

Falam a língua nahukwá que é uma variação dialetal das LKAX. Línguas Karib do 

alto Xingu. 
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Figura 4.7 – Festa tawarawanã durante expedição Steinen, 1887. (Fonte: 

Reprodução/Unter Den Naturvolkern Zentral-Brasiliens). 

4.9 ETNIA YAWALAPITI 

Os Yawalapiti contam ter saído da "aldeia dos tucuns", próximo à 

confluência dos rios Kuluene e Batovi, devido a ataques de outro povo indígena 

que dizimaram muitas pessoas. Acabou ocorrendo a divisão do grupo: Yanumaka 

seguiu pelo Tuatuari acima e Waripirá foi até as cabeceiras do Culuene. O grupo 

de Yanumaka estabeleceu-se em Yakunipi, primeira aldeia dos atuais Yawalapiti. 

No início dos anos 1960 estavam organizados na região conhecida como 

Puía, um triângulo de terras altas entre lagoas e buritizais alimentados por um 

braço do Tuatuari. Por sugestão dos irmãos Villas Boas, transferiram-se para dentro 

do Parque Indígena para a região que habitam até hoje. 

Atualmente os Yawalapiti (Figura 4.8) vivem em uma única aldeia no 

encontro dos rios Tuatuari e Culuene, a cerca de 5 quilômetros do Posto Indígena 

Leonardo Villas Bôas. Predomina na aldeia as línguas Kuikuro (da família Karib) e 

Kamaiurá (da família Tupi-Guarani), em razão dos muitos casamentos com esses 

grupos.  
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Figura 4.8 - Yawalapiti no Kuarup (Fonte: Eduardo Viveiros de Castro). 

4.10 ETNIA TRUMAI 

Os Trumai eram bastante numerosos na época da chegada ao Xingu, no 

século XIX. Porém, as guerras e as epidemias causaram uma perda tão grande de 

população entre os Trumai que o grupo chegou a ser considerado em vias de 

extinção. Aos poucos o grupo foi se recuperando graças a casamentos com 

pessoas de outras etnias.  

Atualmente habitam a área central do Território Indígena do Xingu, 

apesar de serem associados ao sistema altoxinguano, os Trumai não são 

totalmente integrados a ele, apresentando particularidades que os diferenciam dos 

outros grupos da área (Figura 4.9). 

Dividem-se em três aldeias entre os Postos Indígenas Leonardo Villas-

Bôas e Diaurum: Três Lagoas, Boa Esperança e no Médio Xingu. Há também 

famílias vivendo em outros locais dentro do TIX, bem como nos municípios de 

Canarana e Feliz Natal. 
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Figura 4.9 – Pesca ulani, na qual, ao flechar, o pescador imita o som feito pela garça, 

2005. (Fonte: Emmanuel de Vienne)  

4.11 ETNIA KAWAIWETÉ 

Também conhecidos como Kaiabi ocupavam uma extensa faixa entre os 

rios Arinos e Tatuy. Resistiram a invasão de suas terras por empresas seringalistas 

desde o final do século XIX. Contudo, aos poucos a área foi sendo ocupada e os 

índios induzidos para o trabalho nos seringais. 

Incentivados pelos irmãos Villas Bôas, os Kawaiweté foram aos poucos 

se dirigindo para o Parque do Xingu, dividindo-se em grupos, pois, alguns se 

recusaram a ir. 

Hoje, os Kawaiweté estão espalhados por várias aldeias localizadas na 

região do Posto Indígena Diauarum, na parte norte do TIX. É a etnia com maior 

população dentro do Território (Figura 4.10). 
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Figura 4.10 – Kawaiweté participam de festa jowosi. (Fonte: Acervo ISA). 

4.12 ETNIA YUDJÁ 

Este povo somava uma população de 2000 habitantes em 1842; 200 em 

1884; 150 em 1896; 52 em 1916 (dados tomados de, respectivamente, Adalberto, 

Steinen, Coudreau e Nimuendajú). São falantes da língua Yudjá do tronco 

linguístico tupi.  

Yudja é a autodenominação do grupo (Figura 4.11), anteriormente 

conhecido como juruna. O seu território original estendia-se pela Volta Grande do 

Xingu (município de Altamira no estado do Pará). Por conta dos seringalistas, uma 

parte do grupo acabou fugindo para o Mato Grosso. Já no novo território, travaram 

lutas sangrentas perdendo quase toda sua população. 
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Figura 4.11 – Festa taratararu. (Fonte: Paula Mendonça/ISA). 

4.13 ETNIA KISÊDJÊ 

Os Kisêdjê (Figura 4.12) concordam que em um passado longínquo 

vieram do Nordeste, da região do norte do Tocantins ou do Maranhão. Dali foram 

em direção oeste, atravessando o rio Xingu para o Tapajós, onde lutaram com uma 

série de grupos indígenas, em meio a essas lutas, deslocaram-se em direção ao 

sul. Não existe uma data precisa para a chegada dos Kisêdjê no Xingu, mas estima-

se que tenha ocorrido na primeira metade do século XIX. 

Constituem o único grupo de língua Jê que habita o TIX. Mas desde sua 

chegada na região, seu contato com outros povos xinguanos e, principalmente, 

com aqueles da chamada área cultural do Alto Xingu, ocasionou a incorporação de 

muitos costumes e aspectos culturais alheios. 

A aldeia Ngojhwere, localizada no limite sudoeste da TI Wawi, é onde 

vive a maior parte da população desde 2001. A TI Wawi é a área original dos 

Kisêdjê, e após muitos anos de reivindicação recentemente a reconquistaram. 
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Figura 4.12 – Festa jawari (Fonte: André Villas Bôas/ISA). 

4.14 ETNIA TAPAYUNA 

Os Tapayuna viviam originariamente na região do rio Arinos, próxima ao 

município de Diamantino, no Mato Grosso (Figura 4.13). Havia em seu território 

tradicional uma diversidade de recursos naturais, como seringueiras, minérios e 

madeiras, e por este motivo foi usurpado inúmeras vezes por seringueiros, 

garimpeiros e madeireiros. 

Na década de 1970, o grupo foi vítima de um envenenamento com a 

carne de uma anta, oferecida aos índios por invasores. Os 41 sobreviventes foram 

transferidos para o então Parque Indígena do Xingu.  

Desde meados dos anos de 1980, os Tapayuna vivem em duas TI 

contiguas ao TIX nas TI Wawi e Capoto-Jarina, mas continuam a frequentar o TIX 

em suas atividades tradicionais.  
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Figura 4.13 – Tapayuna em 1970. (Fonte: Centro de documentação do Projeto 

Xingu/UNIFESP). 

4.15 TI PEQUIZAL DO NARUVÔTU 

A Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu foi homologada por decreto em 

2016, e a área conta com 27.980,000 hectares.  

A localização da terra indígena diz respeito ao território tradicionalmente 

da etnia Naruvôtu que é falante da língua Kalapalo, falante de uma variação 

dialetal das línguas karib do alto Xingu. Segundo Heckenberger (2000) os grupos 

Karib habitam as áreas próximas à confluência dos rios Culuene e Sete de 

Setembro, dentro da Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu, há mais de 300 anos. 

Contudo, há aproximadamente 250 anos o povo Naruvôtu iniciou um processo de 

migração para a região do lago Itavununu, em virtude do tráfico de escravos nas 

aldeias. Já, no final do século 19, os Naruvôtu retornaram ao território tradicional, 

onde ali construíram a aldeia Naruvôtu do Pequizal. 

Com o intenso contato entre indígenas e não-indígenas a partir do início 

do século 20, a população indígena começou a ser afetada por doenças trazidas 

para a região, através de expedições como as de Max Schmidt em 1901 e 1926, 

de Ramiro Noronha em 1920, de Vincent Petrullo em 1931, mas principalmente 

com a expedição Roncador-Xingu, chefiada pelos irmãos Villas-Bôas. No ano de 

1954 uma epidemia de sarampo alastrou-se pela região do alto Xingu e resultou 

em diversas mortes registradas. 

Com esta redução drástica na população após as duas epidemias os 

indígenas, na busca por sobrevivência, passaram a residir nas aldeias de grupos 

indígenas como os Kalapalo e os Kuikuro.  
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Atualmente, os Naruvôtu (Figura 4.14) vivem no território tradicional e 

também nas aldeias: Ipatse, do povo kuikuro, Matipu, do povo Matipu, Aiha, do 

povo kalapalo, e Tanguro (também do povo kalapalo) situadas nos limites do TIX.  

Uma das principais atividades produtivas dos Naruvôtu é a confecção de 

colares de caramujo. As conchas que são a matéria-prima para a confecção, só 

coletadas na terra tradicional no córrego Naruvotu. O local é o único no alto Xingu 

onde existem áreas de ocorrência concentrada dos dois tipos de caramujo 

utilizados na confecção dos colares que são também a marca identitária da cultural 

da região, o iñô e o oink. 

O pequi também se tornou um dos itens comerciais do grupo. O fruto do 

pequizeiro na mitologia Naruvôtu está ligado à fertilidade e ao poder criativo das 

mulheres. O grupo também caça e pesca no território tradicional. Em característica 

cultural grupo se refere ao de estar mais próximo da “área cultural do uluri”. O 

uluri é um adorno genital usado pelas mulheres como uma espécie de “biquíni (ou 

fio-dental)”. Embora ele não cubra completamente o órgão genital feminino, 

quando as mulheres usam o uluri, elas se sentem “vestidas”. Já os homens são 

reconhecidos com grandes lutadores do huka huka na região. 

 
Figura 4.14 - Da esq. p/ dir: Atatiro, Kuricaré e Maiúta Naruvôtu, na antiga aldeia do 

Pequizal, TI Pequizal do Naruvôtu (Fonte: Emerson Guerra). 

4.16 TI IKPENG 

A TI Ikpeng está sendo reivindicada desde o ano de 2006 e ainda se 

encontra em fase de identificação. A etnia atualmente reside dentro da área do 

TIX. 
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Os Ikpeng (Figura 4.15), eram um povo nômade, originários do 

Amazonas e seus primeiros contatos com os não-índios foi em meados da década 

de 1950. Na década de 1960, em razão de doenças trazidas pelos não indígenas e 

morte por arma de fogo, fez sua população ser reduzida a 38 indivíduos.   

Ikpeng é a autodenominação deste grupo, que também é conhecido por 

Tchicão ou Txicão, nome recebido por um grupo hostil com os quais entraram em 

contato e o qual eles rejeitam. Há mais de uma versão contata pelos índios sobre 

a origem do nome Ikpeng. A maioria afirma que este é o nome de uma vespa 

raivosa, cujas larvas eles friccionam contra a pele em um ritual guerreiro. 

A maior parte dos Ikpeng vivem hoje em uma única aldeia no Médio 

Xingu chamada Moygu, a 15 minutos de caminhada do Posto Indígena Pavuru. Este 

posto é administrado pelos Ikpeng, constituindo quase uma outra aldeia, onde 

vivem as famílias dos funcionários indígenas. 

Dentre os aspectos culturais destaca-se que diferentemente do modelo 

habitual xinguano, a aldeia Ikpeng tem como centro cerimonial a “lua” ou praça 

ritual, constituída como uma elipse com dois fogos. O local possui um atelier de 

artesanato, sala de ensaio para os preparativos cerimoniais e é um local onde 

amigos podem beber e comer fora do grupo doméstico. 

 
Figura 4.15 - Ritual de iniciação ikpeng, tatuagem. (Fonte: André Villas Bôas/ISA). 

4.17 TERRA INDÍGENA BATOVI: ETNIA WAUJA 

A terra Indígena Batovi localiza-se no Município de Gaúcha do Norte no 

estado do Mato Grosso. O território possui 5.158,98 mil hectares e teve sua 

homologação no ano de 1998 pelo Decreto s/número de 08 de setembro. Sua 
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situação fundiária se encontra hoje segundo a FUNAI, como totalmente 

regularizada. Esta área é o território tradicionalmente ocupado da etnia Waujá (ou 

Waurá) pertencentes à família linguística Aruak. 

Os povos de língua Aruak (Wauja e Mehinaku, Yawalapiti) que hoje 

habitam o TIX são os descendentes diretos de vários grupos imigrados do extremo 

sudoeste da bacia amazônica (Figura 4.16). 

As aldeias dos Wauja ficam próximas ao limite sul do Território e tem 

uma das maiores fronteiras contiguas com latifúndios de exploração madeireira e 

de pecuária extensiva no TIX, uma delas onde está instalado o Posto Batovi que 

fica sob controle desses índios. 

A aldeia Waujá possui o sistema típico xinguano: uma praça central e 

casa das flautas. As unidades residenciais caracterizam-se por coabitações de 

vários parentes consanguíneos de uma família extensa e seus afins. 

Destacam-se ainda, as Festas de Apapaatai como uma especificidade 

cultural da comunidade indígena. Está é realizada em casos de doenças em 

membros do grupo. Tais festas exigem a fabricação de vários objetos rituais como 

pás de beiju, máscaras, flautas, clarinetes, desenterradores de mandioca, pilões, 

cestos, panelas e flechas. Após a cura, o ex doente deverá oferecer novamente as 

festas para o seu apapaatai protetor, cuja periodicidade pode variar de alguns 

meses a vários anos. Por isso, este deve cuidar e guardar as flautas ou máscaras. 

As flautas são preservadas com extremo cuidado, já as máscaras são guardadas 

até se deteriorarem ou até o momento adequado para a sua queima. 

 
Figura 4.16 – Acabamento interno de panela com carvão e resina. (Fonte: Harald 

Schultz). 
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5. PLANO DE TRABALHO 

Para a elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI, deverão ser 

seguidas as diretrizes apontadas no Termo de Referência da FUNAI descritas 

através do Ofício nº 287/2011/DPDS-FUNAI-MJ de 25/03/2011 (Anexo II). 

O respectivo Plano de Trabalho, para elaboração do ECI, para o Território 

Indígena do Xingu – TIX: Parque Indígena do Xingu, TI Ikpeng, TI Batovi, TI Pequizal 

de Naruvôtu, apresenta as atividades a serem desenvolvidas, a respectiva equipe 

técnica responsável pelo desenvolvimento das mesmas, o referencial teórico-

metodológico, o cronograma e os resultados desejados. Importante reforçar que o 

ECI será norteado pelas orientações da FUNAI, previstas no Termo de Referência 

especifico do Ofício nº 287/2011/DPDS-FUNAI-MJ de 25/03/2011, e os profissionais 

deverão ser alocados em duas frentes de trabalho, conforme indicação do Edital 

nº 163/2017-11, sendo que uma equipe atuará no estudo das Terras Indígenas 

Marechal Rondon e Pimentel Barbosa, denominado de GRUPO I e a outra equipe 

atuará à frente do Território Indígena do Xingu, denominado de GRUPO II que 

abrange o Parque Indígena do Xingu, a TI Ikpeng, TI Batovi e TI Pequizal de 

Naruvôtu. 

Este Plano de Trabalho refere-se ao Grupo II e, para a elaboração do ECI 

deste Grupo, deverá ser considerado levantamento de dados secundários e 

primários. Conforme Edital nº 163/2017-11, a coleta de dados de campo deverá 

considerar a localização das aldeias quanto ao empreendimento, bem como as 

diretrizes pactuadas nas reuniões junto à FUNAI, Povos Indígenas e Coordenações 

Técnicas Locais – CTLs.  Também é sugerido no Edital que, para a etapa de coleta 

de dados primários, sejam realizadas oficinas e uso de metodologias 

participativas. Quanto aos dados secundários, a pesquisa deve ser abrangente 

e exaustiva, visto a riqueza de informações já existentes sobre as Terras 

Indígenas, de maneira a reduzir a permanência das equipes em campo e 

consequentemente sua interferência no dia-a-dia das comunidades. 

O cronograma do Plano de Trabalho deverá prever que os Estudos do 

Componente Indígena sejam realizados em 12 meses, considerando a diversidade 

étnica, quantidade de povos, de aldeias, deslocamentos, calendários tradicionais 

e socioprodutivos e todo arcabouço teórico e prático intrínseco a atividade. 

No que se refere à TI Ikpeng os dados serão apenas secundários, 

considerando que a TI está em fase de identificação. Nas demais Terras Indígenas 

serão sumariamente exigidos dados primários. 

Os processos de licenciamento ambiental em Terras Indígenas são 

regidos por dispositivos legais que visam salvaguardar esses direitos, tais como 

Art.225 e 231 da Constituição federal; Lei 5.371/67; Lei 6.938/81; Decreto 
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1.141/94; Resoluções Conama nº 01/86, 237/97 e 279/01 e a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre os povos indígenas. 

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece em 

seu Anexo II-B as diretrizes a serem seguidas no processo de licenciamento 

ambiental no caso de empreendimentos que afetem as Terras Indígenas: “...a 

avaliação dos impactos provocados pela atividade ou pelo empreendimento em 

terras indígenas e a apreciação da adequação das propostas de medidas de 

controle e de mitigação decorrentes desses impactos”. 

Também deve ser considerado outros dispositivos legais, tais como: 

  A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - 

PNGATI, instituída pelo Decreto Presidencial no. 7.747 de 2012; 

 O Plano Integrado de Implementação da Política Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PII-PNGATI, que propõe ações 

e metas a serem executadas de forma integrada por instituições 

governamentais, organizações indígenas e indigenistas, em prol da 

qualidade de vida e bem-estar nas Terras Indígenas do país de 2016 a 

2019; 

 O Plano de Gestão Territorial das TIX, fruto de debates e acordos internos 

entre as associações (etnias) do Xingu; 

 O Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena do Xingu, 

resultado de um processo de diálogo entre todas as etnias do TIX 

promovido durante quatro oficinas regionais, liderada pela ATIX, com o 

apoio da FUNAI, Instituto Socioambiental - ISA e Rede de Cooperação 

Amazônica - RCA e validado em reunião de governança geral do TIX em 

outubro de 2016 no Polo Diauarum. 

A Constituição Federal vigente, estabelece que os direitos dos índios 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam são de natureza originária, ou seja, 

são anteriores à formação do próprio Estado, existindo independentemente de 

qualquer reconhecimento oficial.  

Nos termos da legislação vigente (Constituição Federal de 1988, Lei 

6001/73 – Estatuto do Índio, Decreto n. º 1775/96), as áreas indígenas são 

segmentadas em terras indígenas tradicionalmente ocupadas, Reservas 

Indígenas, Terras Dominiais e Interditadas. Como objeto desta licitação, o 

empreendimento impacta somente Terras Indígenas tradicionalmente ocupadas, 

que podem ser classificadas nas seguintes modalidades de regularização fundiária: 
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 Em estudo: Realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, 

cartográficos e ambientais, que fundamentam a identificação e a 

delimitação da terra indígena; 

 Delimitadas: Terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência 

da FUNAI, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União (DOU) 

e do Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo 

ou em análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição 

de Portaria Declaratória da posse tradicional indígena; 

 Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória 

pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas 

fisicamente, com a materialização dos marcos e georreferenciamento; 

 Homologadas: Terras que possuem os seus limites materializados e 

georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por 

decreto Presidencial; 

 Regularizadas: Terras que, após o decreto de homologação, foram 

registradas em Cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio 

da União; 

 Interditadas: Áreas Interditadas, com restrições de uso e ingresso de 

terceiros, para a proteção de povos indígenas isolados. 

Com base nos termos legais vigentes, as Terras Indígenas, escopo deste 

Plano de Trabalho, quanto a sua regularização fundiária, apresentam a seguinte 

situação. 
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Figura 5.1 - Situação fundiária das TIs BR-242/MT. 

 

5.1 OBJETIVOS DO PLANO DE TRABALHO 

O Plano de Trabalho tem como objetivo geral apresentar a forma como 

os estudos serão desenvolvidos, permitindo que todas as instituições envolvidas 

e, principalmente as comunidades indígenas e FUNAI possam identificar as etapas 

do processo e os procedimentos e metodologias que serão utilizados. São objetivos 

específicos do Plano de Trabalho: 

 Apresentar a equipe técnica mobilizada para a elaboração do ECI; 

 Apresentar o referencial teórico-metodológico; 

 Informar o cronograma previsto para a elaboração do ECI; 

 Apresentar os resultados desejados e 

 Atender as instruções do Termo de Referência – TR, expedido pela FUNAI.  
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O objetivo geral do ECI é identificar e analisar os impactos 

socioambientais, decorrentes do empreendimento nas comunidades indígenas, 

bem como discutir, avaliar e apresentar a matriz de impacto e de medidas 

mitigadoras e/ou compensatórias, permitindo que todas as instituições envolvidas, 

e principalmente as comunidades indígenas possam participar efetivamente do 

processo.  Também são importantes os seguintes objetivos específicos: 

 Apresentar o empreendedor, empresa e profissionais responsáveis pela 

elaboração do ECI; 

 Caracterizar o empreendimento; 

 Apresentar a metodologia empregada para o levantamento de dados e os 

marcos legais; 

 Identificar, caracterizar e localizar os povos indígenas; 

 Identificar e caracterizar a territorialidade e os recursos naturais; 

 Caracterizar os aspectos socioculturais, econômicos e políticos;  

 Caracterizar a situação da saúde indígena; 

 Caracterizar e analisar os efeitos do desenvolvimento regional sobre as TIs 

e apresentar os efeitos sinergéticos; 

 Apresentar a posição da comunidade indígena com relação ao 

empreendimento; 

 Caracterizar os impactos ambientais e socioculturais sobre o território e os 

grupos indígenas na fase de pré-execução, instalação e operação do 

empreendimento; 

 Contemplar alternativas locacionais sob a ótica do componente indígena; 

 Analisar de forma integrada quanto a viabilidade Etnoambiental do 

empreendimento; 

 Elaborar matriz de impactos diretos e indiretos, considerando as etapas de 

pré-execução, instalação e operação do empreendimento; 

 Propor medidas mitigadoras e compensatórias; 

 Atuar, em todas as etapas, seguindo as orientações da FUNAI e realizar 

diálogo com todos os agentes institucionais identificados, inicialmente e 

ao longo do processo, bem como as comunidades indígenas envolvidas, 

principalmente através da governança e os respectivos procedimentos do 

protocolo de consulta da ATIX.  
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5.2 DADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

No Quadro 5.1 é apresentada a relação de profissionais que participarão 

da elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI. 

No Anexo III são apresentados os Termos de Compromisso Individual de 

cada Profissional que atuará nas atividades de campo. No Anexo IV são 

apresentadas as Carteiras de Vacinação dos profissionais que atuarão nas 

atividades de campo e, por fim, no Anexo V são apresentados os respectivos 

Currículos dos profissionais que compõem a equipe responsável pela elaboração 

do ECI. 
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Quadro 5.1 – Relação equipe técnica mobilizada no ECI da BR-242/MT. 

Grupo II - TIX 

Nome do Profissional Função 
Nível 

Funcional 
Formação Localização 

Conselho de 
Classe 

CTF (IBAMA) 
3Equipe de 
Gabinete 

Equipe de 
Campo 

Sandra Sonntag Coordenadora Geral P0 Engenharia Civil Porto Alegre/RS 69715 CREA-RS 255243 x  

Eduardo Antônio 

Audibert 
Coordenador Técnico P1 Ciências Sociais Porto Alegre/RS 

DRT/RS 

709/1995 
20511 x x 

4Maria Elizabeth da 

S. Ramos 

Coordenador Técnico 

Auxiliar 
P2 Ciências Sociais Porto Alegre/RS - 1017708 x x 

Gustavo Carlos 

Hermes 
Administrador P4 Administração Porto Alegre/RS - - x  

Rita de Cássia 

Leichtveis 
Secretária A1 Ensino Médio Porto Alegre/RS - - x  

Fabrício Fernandes 

Coelho 

Especialista em 

Geoprocessamento 
P4 Geografia Porto Alegre/RS 

164197 CREA-

RS 
4915338 x  

Grupo II – TIX – TI Ikpeng – TI Batovi e TI Pequizal de Naruvôtu    
5Luana Rosado Emil  Coordenador Setorial P1 Antropologia Porto Alegre/RS 3777 – ABA  6037512 x x 
6Gabriel Cassali dos 

Santos 

Coordenadora Setorial 

Auxiliar 
P1 Ciências Sociais Porto Alegre/RS - 5843639 x  

Jaerton Santini 
Especialista Ambiental – 

Meio Físico 
P2 

Engenharia 

Ambiental 
Porto Alegre/RS 

184058 CREA-

RS 
5311614 x  

                                                           
3 Em atendimento a Informação Técnica nº 131/2018/COTRA/CGLIC/DPDS-FUNAI, item nº 23, foi incluída a informação sobre quais técnicos farão 
atividades de gabinete e/ou de campo.  
4 A profissional Maria Elizabeth da S. Ramos substituiu o profissional Jones Ricardo Selbach, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
5 A profissional Luana Rosado Emil substituiu o profissional Bruno Ribeiro Marques, conforme o Parecer nº 27/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE do 
DNIT que autorizou a referida troca. 
6 O profissional Gabriel Cassali dos Santos substituiu a profissional Amanda Horta Campos, conforme o Parecer nº 18/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 2960473) do DNIT que autorizou a referida troca. 
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Grupo II - TIX 

Nome do Profissional Função 
Nível 

Funcional 
Formação Localização 

Conselho de 
Classe 

CTF (IBAMA) 
3Equipe de 
Gabinete 

Equipe de 
Campo 

Nicole Becker Portela 
Especialista Ambiental – 

Meio Físico 
P3 

Engenharia 

Ambiental 
Porto Alegre/RS 

208989 CREA-

RS 
6129794 x x 

Guilherme Sonntag 

Hoerlle 

Especialista Ambiental – 

Meio Físico 
P3 Geologia Porto Alegre/RS 

202306 CREA-

RS 
5938961 x x 

7Adriano Scherer 
Especialista Ambiental – 

Meio Biótico 
P2 Biologia Porto Alegre/RS 28569-03 CRBio 326257 x x 

Danielle Christine 

Oliveira Kionka 

Especialista Ambiental – 

Meio Biótico 
P3 Biologia Porto Alegre/RS 

053359-03 

CRBio 
4046780 x x 

8Bibiana 

Bammesberger 

Kocoureck 

Especialista Ambiental – 

Meio Biótico 
P3 Biologia Porto Alegre/RS 

041455/04-D 

CRBio 
1665961 x  

Fabiana Maraschin 

da Silva 

Especialista Ambiental – 

Meio Biótico 
P3 Biologia Porto Alegre/RS 34026-03 CRBio 268489 x  

9Vinicius Renner 

Lampert 

Especialista Ambiental – 

Meio Biótico 
P3 Biologia Porto Alegre/RS 

046000-03 

CRBio 
9995607 x  

10Larissa Cykman de 

Paula 

Especialista Ambiental – 

Meio Socioeconômico 
P3 Antropologia Porto Alegre/RS - 6537421 x x 

                                                           
7 O profissional Adriano Scherer substituiu a profissional Ravena Dias Melo, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 2899436) 
do DNIT que autorizou a referida troca. 
8 A profissional Bibiana Bammesberger Kocoureck substituiu a profissional Carina da Luz Abreu, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
9 O profissional Vinicius Renner Lampert substituiu a profissional Jessica Cristina Ribeiro, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE 
(SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
10 A profissional Larissa Cykman de Paula substituiu a profissional Maria Elizabeth da S. Ramos, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
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Grupo II - TIX 

Nome do Profissional Função 
Nível 

Funcional 
Formação Localização 

Conselho de 
Classe 

CTF (IBAMA) 
3Equipe de 
Gabinete 

Equipe de 
Campo 

11Pablo Maciel da 

Silva 

Especialista Ambiental – 

Meio Socioeconômico 
P3 Geografia Porto Alegre/RS 

221294882-4 

CREA 
5173881 x  

Suelen Alvarez 

Bandeira 
Auxiliar de Campo A2 Biologia Porto Alegre/RS 

110459-03 

CRBio 
6287010 x x 

12Maíra Calderan 

Dalzotto 
Auxiliar de Campo A2 

Acadêmica de 

Biologia 
Porto Alegre/RS - - x x 

13Guilherme Brum 

Muller 
Auxiliar de Campo A2 

Acadêmico de 

Comunicação 

Social 

Porto Alegre/RS - - x  

Daniele Vanessa de 

Souza 
Auxiliar de Escritório A2 

Acadêmica de 

Tecnologia em 

Processos 

Gerenciais 

Porto Alegre/RS - - x  

João Antônio Lopes 

Prates 
Auxiliar de Escritório A2 Educação Física Porto Alegre/RS - - x  

14Pedro Pires 

Gazzana 
Auxiliar de Escritório A2 

Sistema de 

Informação  
Porto Alegre/RS - - x  

Indígenas (8) Auxiliar de Campo A2 - - - -  x 

                                                           
11 O profissional Pablo Maciel da Silva substituiu o profissional Reinaldo Marques Guilherme, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
 
12 A profissional Maíra Calderan Dalzotto substituiu a profissional Barbara Casal da Costa, conforme o Parecer nº 16/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE 
(SEI 2899436) do DNIT que autorizou a referida troca. 
13 O profissional Guilherme Brum Muller substituiu o profissional Leonardo Bolson Munhoz, conforme o Parecer nº 022/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT 
SEDE (SEI 3029824) do DNIT que autorizou a referida troca. 
14 O profissional Pedro Pires Gazzana substituiu a profissional André Gattino Teixeira, conforme o Parecer nº 18/2019/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI 
2960473) do DNIT que autorizou a referida troca. 
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A equipe responsável pelo desenvolvimento dos estudos, composta por 

profissionais de diversas áreas de formação, possui experiência em estudos 

etnoecológicos e avaliação de impactos socioambientais em Terras Indígenas, bem 

como em estudos socioambientais relacionados com empreendimentos 

rodoviários, conforme demonstrado no currículo dos mesmos. 

Conforme diretriz do Edital RDC nº 163/2017-11, deverá compor a 

equipe 08 (oito) representantes indígenas colaboradores quando das atividades de 

campo para elaboração do ECI. Propõem-se uma discussão, articulação e decisão 

com as lideranças indígenas do TIX e com a FUNAI, observando os interesses do 

estudo e também as formas de organização e os processos de decisão dos 

indígenas. Esta atividade será executada na reunião de apresentação do Plano de 

Trabalho no TIX. 

5.3 REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO 

A produção do Estudo do Componente Indígena (ECI) apoiar-se-á em 

quatro frentes multidisciplinares de pesquisa, a saber, pesquisa de campo, 

bibliográfica, documental e cartográfica. Cada uma destas frentes será abordada 

desde uma perspectiva interdisciplinar, subsidiando uma visão ampla sobre os 

diversos contextos socioculturais e ecológicos envolvendo grupos e terras 

indígenas no âmbito do processo para efeito de licenciamento ambiental da 

rodovia BR-242/MT. Para tal, o Estudo tomará como alicerce um referencial teórico-

metodológico misto, que se nutre das técnicas e questões procedentes da 

Antropologia, da Ciências Sociais, da Biologia, da Engenharia Ambiental e da 

Geografia, em consonância com o Termo de Referência da FUNAI (2011, página 3). 

Neste contexto de interdisciplinaridade buscam-se os pontos de 

convergência entre as ciências humanas e naturais, superando-se dicotomias 

conceituais e propiciando uma relação entre as disciplinas. Serão necessárias 

etapas em gabinete e em campo, a fim de construir uma abordagem 

qualiquantitativa, ancorada em dados secundários e primários. Esta abordagem 

torna o ECI mais consistente na contextualização da ocupação indígena e, 

concomitantemente, oferece maior legitimidade ao demonstrar a profundidade e 

a sofisticação dos conhecimentos ecológicos tradicionais geralmente 

desenvolvidos pelos povos indígenas. 

A aproximação interdisciplinar dos fenômenos socioecológicos inclui 

também um esforço de simetrização entre os conhecimentos e discursos indígenas 

e conhecimentos teóricos e técnicos que subsidiam a produção do ECI, propiciando 

um diálogo que fundamentará todo o trabalho, em conformidade com o disposto 

na Convenção 169 da OIT. Em termos concretos, isso implica a adoção de um viés 

metodológico que incorpore as formas de organização, a cosmologia e os 
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conhecimentos indígenas sobre o ambiente, além, é claro, de incorporar os 

discursos e posicionamentos de cada um dos povos a respeito do 

empreendimento. Tal postura epistemológica garante a participação dos indígenas 

em todas as etapas do processo, tal como reivindicada pelo Plano de Gestão e pelo 

Protocolo de Consulta do Território Indígena do Xingu. A instrumentalização dos 

encontros, através de reuniões participativas, deve abordar essencialmente temas 

relacionados ao empreendimento (impactos, especificidades técnicas, etc); ao 

processo de licenciamento ambiental e informações e esclarecimentos gerais. 

Como comprovação de atividades, a elaboração de atas/memórias; listas de 

presença e registros audiovisuais, quando autorizados pelos indígenas. 

Por fim, destaca-se que o referencial teórico metodológico previsto 

neste Plano de Trabalho será utilizado na elaboração do ECI respeitando as 

especificidades de cada Terra Indígena, de cada etnia e, no limite, de cada aldeia. 

Apontados os veios centrais da produção deste Plano de Trabalho, passamos às 

determinações teóricas e metodológicas específicas das etapas de elaboração do 

ECI, que serão agrupadas conforme a característica dos dados que serão 

analisados: 

 Referencial para o diagnóstico sociocultural; 

 Referencial para a caracterização ambiental; 

 Levantamento de material cartográfico; 

 Referencial para a avaliação de impactos. 

5.3.1 REFERENCIAL PARA O DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL 

O referencial teórico e metodológico para o diagnóstico sociocultural 

apoiar-se-á, por um lado, em metodologias de análise de dados secundários, por 

outro, em um leque de metodologias dialógicas e participativas de coleta de dados 

primários. 

A pesquisa por dados secundários será realizada em publicações 

científicas como teses de mestrado e doutorado, artigos e boletins científicos; 

dados estatísticos oriundos de fontes oficiais; documentos, registros, audiovisuais, 

legislações e relatórios de fontes oficiais. Algumas fontes já identificadas estão 

apresentadas no item “Bibliografia”. Dentre as publicações, destaca-se o Plano de 

Gestão e o Protocolo de Consulta do Território Indígena do Xingu (doravante, TIX), 

ambos resultados da iniciativa conjunta dos povos e comunidades indígenas que 

habitam as TIs contíguas que o compõem - Wawi, Batovi e Pequizal do Naruvôtu. 

Juntamente ao termo de referência da FUNAI (2011), estes documentos balizarão 

o andamento do trabalho. 
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Entre os órgãos e instituições a serem consultados estão, por exemplo, 

a Biblioteca da FUNAI, através do seu acervo tais como relatórios, estudos e 

documentos diversos, incluindo outros ECIs já realizados, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), a 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e demais instituições e órgãos 

públicos pertinentes. Destaca-se aqui também o Instituto Socioambiental (ISA), 

organização não-governamental indigenista que atua no TIX e que possui um vasto 

acervo de informações sobre a região, tanto sobre os povos que habitam o 

território, quanto sobre os não-indígenas que habitam e produzem em seu entorno. 

No que diz respeito aos dados quantitativos a serem apresentados no ECI 

destacam-se os censos anuais realizados pelo DSEI Xingu, que traz dados apurados 

sobre a população das aldeias.  

Para o trabalho com dados secundários a equipe utilizará a análise 

documental, metodologia de pesquisa que confere um valor histórico aos 

documentos. Toma-se por princípio o fato de que qualquer documento já é uma 

interpretação dos fatos elaborada por seu autor e, portanto, não deve ser encarado 

como uma descrição neutra de determinados eventos. Todo autor explica e 

interpreta, justifica e significa os dados que apresenta, de modo que a significação 

dos documentos depende da acuidade da leitura e do esforço interpretativo do 

historiador. Este sabe extrair de uma fonte de informações algum conhecimento 

útil para a compreensão de um aspecto da história humana, sob o ângulo que 

corresponde ao seu objeto de interesse, neste caso, a produção de um estudo que 

contemple as comunidades indígenas em questão. Serão realizadas pesquisas 

desta categoria nos documentos históricos da biblioteca da FUNAI, das Associações 

e ONGs que trabalham na região com o intuito de subsidiar as análises 

concernentes a este estudo e embasar os trabalhos de campo durante os 

levantamentos de dados primários.  

Para a coleta de dados secundários, além da metodologia da pesquisa 

documental, será utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica. Esta consiste 

em um apanhado geral sobre os principais trabalhos realizados sobre a região 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados ao tema. Lakatos e 

Marconi afirmam que a pesquisa bibliográfica representa: 

uma fonte indispensável, pois pode orientar as questões de 
estudo. Além de que, este tipo de pesquisa oferece meios para 
definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 
também explorar novas áreas onde os problemas ainda não 
se cristalizaram suficientemente (LAKATOS, E.M.; MARCONI, 
M.A., 1982. p.24). 

Seguindo na mesma linha, Fachin (1993) complementa que 

a pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de 
conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como base 
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fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e à 
produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e 
comunicação das informações coletadas para o desempenho 
da pesquisa (FACHIN,1993. p.102). 

O objetivo da pesquisa é coletar o maior número de informações e 

documentos que possam ajudar a conhecer a realidade de cada comunidade 

indígena, bem como das relações entre elas.  

A coleta de dados secundários é uma etapa anterior às saídas de campo, 

ou seja, esta atividade de coleta já vem sendo desenvolvida pela equipe, através, 

também, de solicitação de documentação junto ao empreendedor conforme Ofício 

003/2018 ECI/PBAI/BR-242 MT (Anexo VI). Destaca-se ainda que toda pesquisa 

bibliográfica é um conjunto de conhecimentos reunidos ao longo de várias 

experiências e, portanto, carregada de intenções. Por este motivo, a discussão e a 

interpretação dos dados torna-se importante neste processo. É preciso discutir 

atentamente todas as fontes analisadas, principalmente porque a região da BR-

242/MT é permeada por conflitos entre os diversos campos (político, cultural, 

social, econômico e etc.).  

Para a realização do levantamento de dados primários, o trabalho deve 

conciliar pesquisa bibliográfica, documental e cartográfica com pesquisa de campo 

em caráter descritivo e exploratório. Considerando que os debates sobre a 

implantação e pavimentação da BR-242/MT ocorrem já há alguns anos entre as 

lideranças, as Associações Indígenas e algumas organizações parceiras – estando 

citados, inclusive, no Plano de Gestão do TIX, como um empreendimento sobre o 

qual os indígenas gostariam de ser consultado (pág. 24), o trabalho descritivo será 

profundo e deverá ocorrer, sobretudo, nas reuniões com as lideranças que abrirão 

o trabalho de campo.  

Nessas reuniões, as lideranças indígenas serão convidadas a se colocar 

quanto ao empreendimento e às atividades propostas pela equipe para realização 

do ECI. As reuniões deverão contar com uma relatoria, além de serem gravadas e 

transcritas (com a devida autorização prévia), e as análises posteriores deverão 

observar divergências e continuidades nos posicionamentos das lideranças do TIX. 

Mesmo quando em caráter mais descritivo, a pesquisa de campo requer a 

mobilização dos indígenas, que devem não apenas comparecer, mas também 

participar ativamente dos diálogos propostos. 

A pesquisa exploratória, por sua vez, é adequada para uma escala intra-

aldeã (e não mais inter-étnica, como no caso das reuniões com as lideranças) das 

relações no TIX. Seu objetivo não é colocar a equipe consultora a par dos diálogos 

recentes sobre o empreendimento, mas conhecer a realidade das comunidades tal 

como se apresenta, entender seus significados e observar o contexto onde eles se 

inserem. Para tal, a equipe adotará a atividade etnográfica nos trabalhos de campo 
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em algumas aldeias do TIX. Compreender o que é a prática etnográfica nos permite 

entender o que representa a análise antropológica como forma de conhecimento 

(GEERTZ, 2008). Entre as diversas técnicas, dinâmicas e metodologias que 

poderão ser empregadas para aferir os dados de caráter antropológico relativos às 

etnias envolvidas, destacam-se: observação participante, estabelecimento de 

relações, seleção e entrevistas de pessoas-chave, entrevista informal, entrevista 

semiestruturada, história de vida, discussões sistemáticas, rodas de conversa, 

oficinas com as comunidades, mapeamentos participativos, expedições guiadas, 

etc. 

Estas práticas caracterizam a perspectiva etnográfica, que tem grande 

preocupação com o registro das atividades realizadas em campo. Para tal, a equipe 

utilizará instrumentos como GPS, câmeras fotográficas e gravadores de áudio, 

sempre condicionados à anuência dos membros da comunidade. O registro 

também será realizado por meio de diários de campo, onde serão relatados pelo 

observador todos os fatos vivenciados ao longo de cada dia de trabalho.  

A observação participante se realiza através do contato direto dos 

pesquisadores com o fenômeno observado para obter informações sobre a 

realidade dos atores sociais em seus próprios contextos (CRUZ NETO, 2003). Neste 

procedimento metodológico, destaca-se a noção de entrevista em profundidade 

que possibilita um diálogo intensamente correspondido entre entrevistador e 

entrevistado. Para este estudo, especificamente, é provável que a equipe técnica 

estabeleça laços com mais de um indígena da aldeia, a fim de pluralizar as vozes 

que subsidiarão as análises antropológicas. Deste modo, quanto mais abrangente 

e aberto à comunidade se tornar o levantamento de informações, mais rico tende 

a ser o resultado das posteriores análises. 

A metodologia qualitativa é o caminho adequado para compreender o 

significado contextual e a intencionalidade dos discursos, vivências, valores, 

percepções, desejos, necessidades e atitudes dos indígenas envolvidos no 

processo de licenciamento ambiental. Uma abordagem qualitativa dos dados 

permitirá incorporar os discursos das lideranças e comunidades indígenas às teias 

de significado estabelecidas internamente às comunidades, pelas relações entre 

os diferentes povos em questão, mas também destes com os sujeitos e 

empreendimentos externos, permitindo a compreensão do presente como um 

fenômeno histórico singular e significativo. 

A Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015 estabelece em 

seu ANEXO II-B item 1 que a metodologia de trabalho para estudos de componente 

indígena deve contar com a participação dos grupos indígenas e seus saberes. 

Destaca ainda a necessidade de que o processo seja participativo e colaborativo. 

No item 2. Plano de Trabalho a Portaria estabelece que 
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Durante o período de desenvolvimento das atividades 
propostas no Plano de Trabalho, devem ser contempladas a 
realização de reuniões ampliadas entre os grupos indígenas 
em foco, a equipe de consultores e os servidores da FUNAI, 
visando garantir o direito dos povos indígenas à informação e 
à participação. 

Ainda, a Instrução Normativa nº 2, de 27 de março de 2015, estabelece no 23º 

Artigo que: 

A FUNAI deverá promover a participação efetiva dos indígenas 
no processo de levantamento de dados e na discussão das 
questões referentes ao licenciamento dos empreendimentos 
potencialmente causadores de impactos as suas respectivas 
comunidades. 

O mesmo está estabelecido no Termo de Referência da FUNAI, no 

Protocolo de Consulta e no Plano de Gestão do TIX. Em consonância com tais 

determinações, a equipe técnica buscará estabelecer o diálogo com as 

comunidades em ordem de produzir os dados primários que subsidiarão o ECI. 

Entende-se o diálogo como um fluir de significados a partir do qual se buscará 

atingir compreensões construídas a partir da troca entre equipe e comunidade 

indígena (BOHM, 1989). Não se pretende, no contato com as comunidades, ter um 

debate de opiniões, mas sim a construção coletiva da avaliação de impactos, das 

ações de mitigação/compensação e dos programas. O objetivo do diálogo não é o 

de vencer por meio de argumentos, mas buscar compartilhar a voz e, 

principalmente, tornar possível o pensar e o planejar em conjunto. Esse 

planejamento conjunto gera uma consciência participativa, onde os indivíduos 

tomam parte de um significado que pertence ao grupo.  

Se em escala inter-étnica as atividades participativas deverão estar 

centradas em reuniões com as lideranças das mais de 90 aldeias do TIX, em escala 

local ou intra-aldeã elas podem ocorrer por meio de rodas de conversas, encontros 

produzidos em formato similar àquilo que o Plano de Gestão do TIX identifica como 

“reuniões étnicas” ou “debates públicos”.  

Nas reuniões étnicas, quando apenas um povo se reúne para 
discutir algum assunto, além dos caciques, devem participar 
outras pessoas da aldeia, como mulheres, chefes de família, 
professores e profissionais da saúde, que ajudam a tomar as 
decisões e legitimam a palavra do cacique.  

Reproduzindo o formato destas “reuniões étnicas”, as rodas de conversa 

consistem em um momento em que a equipe dialogará com a comunidade, abrindo 

espaço para que os indígenas em geral – e não apenas as lideranças - exponham 

suas expectativas e opiniões. Na roda de conversa a equipe técnica deve dialogar, 

por exemplo, acerca dos impactos que o empreendimento pode produzir e quais 

os programas serão propostos no ECI para sua efetiva mitigação e/ou 
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compensação. Neste momento, a equipe técnica estará atenta às reações da 

comunidade e irá observar as falas, de modo a identificar informações que são 

necessárias ao estudo. Tal como nas reuniões com as lideranças, aqui também é 

importante manter um registro por meio de relatoria, pela gravação e transcrição 

do material, sempre com a anuência das comunidades.  

Outra forma eficiente de promover a participação nessa escala local do 

trabalho é a realização de oficinas. Uma oficina participativa é sempre um espaço 

pedagógico onde os participantes são os principais atores do processo de 

construção do conhecimento, buscando, de forma conjunta e consensual, 

identificar propostas para a superação dos problemas e aproveitamento das 

oportunidades existentes. Desta maneira, as atividades realizadas devem 

enfatizar a motivação, o compromisso e a participação de todos. Assim, é possível 

aproveitar as ideias, as dúvidas e os questionamentos, visando a construção 

conjunta de informações para o detalhamento das ações e dos programas 

ambientais. 

Dentre as oficinas, destaca-se a de etnomapeamento. Segundo a 

publicação “Orientações básicas para a caracterização ambiental das terras 

indígenas em estudo” (TEMPESTA; FERREIRA; NOLETO; 2013), o etnomapeamento 

é realizado por meio de um conjunto de técnicas e ferramentas que convida a 

comunidade a refletir sobre seu contexto. Nos espaços de discussão gerados no 

ato de mapear, momentos históricos sobre a construção dos lugares e das 

paisagens são recordados, toponímias e significados são inseridos e revistos, 

conflitos territoriais e ambientais são debatidos, histórias são contadas, 

conhecimentos são intercambiados. A comunidade tem a oportunidade de expor 

os usos que atribui aos locais que frequentam, permitindo a observância de 

relações entre a vivência e o espaço. 

A primeira fase do etnomapeamento pode envolver a confecção de 

croquis, mapas mentais ou mapas cognitivos da área. São mapas produzidos pelos 

indígenas, utilizando-se de um papel em branco ou de uma base cartográfica 

contendo apenas a bacia hidrográfica, topografia oficial e vias terrestres 

existentes. Pode-se utilizar também imagem de satélite com um papel vegetal em 

cima ou transparência. A forma de produzir o mapa e a técnica a ser utilizada 

devem ser decisões do grupo. É um momento disponibilizado para desenharem os 

elementos contidos na área em estudo, os lugares, espaços, ambientes, eventos 

significativos, locais de uso e de rituais, impactos ambientais, bem como debater 

e problematizar sobre os seus significados. Estes elementos não devem se 

restringir apenas à área demarcada, mas também em seus limites externos, dado 

que a área original de ocupação dos indígenas em questão era bastante superior 

àquela em que estão confinados desde a demarcação do território em 1961. Cabe 

destacar também que o território pleiteado como Parque do Xingu pelos irmãos 
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Villas Bôas era quase dez vezes maior que a área do TIX, mesmo quando somada 

aos territórios contíguos demarcados nas últimas décadas do Batovi (povo waurá), 

Pequizal do Naruvôtu (povo naruvôtu), Wawi (povo kĩsêdjê). 

A partir do etnomapeamento podem ser realizadas as expedições 

guiadas, sejam a pé ou de barco a motor. Esse é o momento em que a equipe 

técnica localiza lugares mencionados nas oficinas participativas. Durante estas 

expedições, surgem certos tipos de informações que não aparecem nas 

entrevistas, conversas ou reuniões, mas sim quando a pessoa se encontra no local 

sobre o qual fala. Nestas caminhadas a equipe usará GPS e fará anotações em 

caderno de campo para mapear o local junto com as informações dadas pelo guia, 

podendo ser acrescentadas também fotografias (com a anuência do guia). Essa 

atividade permitirá, entre outras coisas, identificar as áreas usadas para coleta de 

frutos da floresta, áreas de uso tradicional, sítios de habitação antiga, áreas de 

cultivos, áreas de caça, pesca, locais de relevância simbólica (“lugares sagrados”), 

caminhos tradicionais, etc., de modo a delinear o espaço reticular em que 

transcorre a vida dos indígenas do TIX em suas variadas dimensões. Este é o caso, 

por exemplo, da TI Pequizal do Naruvôtu, homologada em 2006: local de antigas 

aldeias karib do alto Xingu rico em vestígios arqueológicos e árvores de pequi. 

Outra atividade participativa que pode ser realizada em escala intra-

aldeã e que merece destaque é oficina para produção do calendário sazonal. O 

calendário sazonal tem o objetivo de avaliar alguns fenômenos e a época que eles 

ocorrem, por exemplo, fenômenos naturais (enchentes, deslizamentos, incêndios) 

ou socioeconômicos (colheita, fome) e culturais (festas, rituais), fatos relevantes 

no cotidiano da comunidade com sua cronologia (quando ocorreram) e quais as 

mudanças significativas de causa e efeito acarretaram. Na prática, a oficina para 

elaboração de um calendário sazonal pode ser aplicada de diversas maneiras, o 

modelo proposto por Brose (2010) caracteriza-se em traçar duas linhas 

perpendiculares no chão, quadro ou cartolina. No eixo vertical, o grupo deverá 

registrar as atividades cotidianas da comunidade através de símbolos ou escrita 

(por exemplo: plantio, colheita e caça). No eixo horizontal (definido como linha do 

tempo), o grupo deve registrar a temporalidade local, por semanas, meses ou por 

eventos sazonais climáticos como: antes da chuva, depois da chuva entre outros. 

O recorte de tempo que o calendário aborda é o ano, período que possui 

não só a dimensão normativa dos meses do calendário ocidental, mas também 

uma dimensão natural, expressa nas estações, nas estrelas, nos regimes de chuva, 

de fogo, na flora e na fauna. Dessa forma, o calendário se acomoda em uma 

percepção de tempo bastante similar à dos indígenas, não condicionada aos 

pressupostos de tempo cumulativo e linear.  



 

59 

Uma ferramenta participativa acessória, capaz de evidenciar elementos 

importantes na dinâmica e caraterização dos grupos indígenas, é o Diagrama de 

Venn, também conhecido como Diagrama de Relações. O instrumento visa 

identificar os diferentes atores envolvidos (pessoas, grupos, instituições, etc) com 

a TI e consequentemente, as relações existentes e o nível de importância. Utilizam-

se círculos de papel que conforme o entendimento de cada grupo e o grau de 

importância de cada entidade/ator identificado, são posicionados numa das três 

esferas do Diagrama. O grau de envolvimento é identificado pela distância dos 

círculos em relação ao centro (TI), cuja importância varia de pouca; média ou 

grande importância. 

Além dessas ferramentas, a equipe técnica também irá realizar 

entrevistas conforme a necessidade do trabalho e a disponibilidade da comunidade 

indígena. Existem importantes informações a serem coletadas em campo para o 

efetivo detalhamento do ECI. Para a coleta dessas informações, além das reuniões 

com lideranças, da observação participante, das rodas de conversa e das oficinas 

participativas, poderão ser aplicadas dois tipos de entrevistas: entrevista narrativa 

(não-estruturada, história oral) e entrevista semiestruturada.  

A entrevista narrativa, ou história oral, trata-se de uma coleta de dados 

baseada na reconstituição da memória do entrevistado, fazendo ligações com o 

momento presente. Esta entrevista deve ser realizada com um membro da 

comunidade que possua mais conhecimentos sobre o tema pesquisado, 

reconhecido pela comunidade como sábio ou “dono de histórias”, termo que traduz 

as expressões em línguas alto-xinguanas para designação destes especialistas 

indígenas. Deve existir uma definição do tema da entrevista, de um local adequado 

para a conversa (a cargo do entrevistado) e uma organização de um pequeno 

roteiro, onde o entrevistador coloca algumas (poucas, mas centrais) questões que 

permitam ao entrevistado desenvolver o assunto proposto. A conversa deve ser 

registrada e transcrita, com autorização prévia do entrevistado, para análise 

posterior. Podem ser feitas mais de uma entrevista com a mesma pessoa, o que 

será definido no decorrer da atividade exploratória.  

A entrevista semiestruturada possui um caráter diferente para a coleta 

de dados. O pesquisador deve definir perguntas principais e imprescindíveis ao 

entrevistado, e construir perguntas durante a entrevista. Devem ser feitas 

perguntas abertas e outras de apoio. O desafio do entrevistador é manter a 

comunidade envolvida e, desta forma, será possível captar (através do diálogo) os 

fatos que tenham relevância para o desenvolvimento do estudo. 

As entrevistas devem ser registradas em áudio e papel, assim como as 

reuniões, rodas de conversa e oficinas, devendo ser gravadas e transcritas, sempre 

com a devida anuência dos participantes. As comunidades devem indicar seus 

tradutores para as atividades coletivas, mas, os entrevistados podem também 
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designar, eles mesmos, o tradutor que mais lhes apraz. O tempo de duração das 

entrevistas deve ser de agrado do entrevistado e o local deve ser escolhido pelo 

entrevistado, preferencialmente, um ambiente neutro (sem constrangimentos). O 

entrevistador deve ter sensibilidade e demonstrar confiança e entendimento para 

com o entrevistado, tentar estabelecer uma relação neutra com as respostas, 

evitando “aprovações” ou “reprovações” durante a conversa. 

5.3.2 REFERENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Para a caracterização ambiental das TIs pertencentes ao Grupo II 

(Território Indígena do Xingu: Parque Indígena do Xingu, TI Ikpeng, TI Batovi e TI 

Pequizal de Naruvôtu) serão utilizadas as informações disponíveis em fontes 

oficiais, considerando também as diretrizes apontadas no Plano de Gestão do 

Território Indígena do Xingu e os estudos ambientais já realizados na fase de 

licenciamento prévio realizados nos empreendimentos em sinergia com a BR-

242/MT mencionados no Termo de Referência da FUNAI. Esses dados servirão 

como subsídio para entender a relação sociocultural das comunidades com o 

ambiente e como é realizado o uso/manejo dos ambientes e dos recursos naturais 

pelas comunidades indígenas. 

No que se refere à TI Ikpeng, a caracterização ambiental será realizada 

apenas através de dados secundários, conforme especificado no Edital nº 

163/2017-11, uma vez que esta TI não consta na base de dados do site da FUNAI, 

não é citada no mapa do Protocolo de Consulta dos Povos do Território Indígena 

Xingu e consta como TI em fase de identificação no banco de dados do Instituto 

Socioambiental - ISA. Nas demais TIs do Grupo II, além da pesquisa em fontes 

secundárias, os estudos de caracterização ambiental serão complementados pelo 

trabalho em campo através do reconhecimento da paisagem e suas tipologias. 

Para tanto serão utilizadas metodologias consagradas de geoprocessamento e 

cartografia, a fim de espacializar e delimitar as tipologias ambientais, registrando-

se adicionalmente as características gerais dos ambientes reconhecidos in loco. 

Esta verificação ocorrerá de forma participativa, ou seja, através das diretrizes do 

Termo de Referência da FUNAI e das orientações dos antropólogos da equipe. O 

objetivo é buscar uma caracterização ambiental das TIs que não seja uma mera 

categorização científica do ambiente, mas uma leitura também da forma como os 

índios percebem o espaço e suas subdivisões, de como interagem com os recursos 

naturais disponíveis. 

Para a caracterização dos aspectos climáticos da região e sua relação 

com as atividades socioprodutivas e culturais, serão compilados dados das 

estações climatológicas administradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET) e dados pluviométricos disponíveis na rede de observação da Agência 
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Nacional de Águas (ANA). Tais informações serão relacionadas com os calendários 

sazonais das comunidades indígenas. 

Para a caracterização dos aspectos pedológicos, geomorfológicos, 

hidrogeológicos e geológicos, serão utilizados os dados disponíveis pelo Projeto 

RADAMBRASIL volume 20 e 26, do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos do 

Brasil (EMBRAPA) e do Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Os documentos 

apresentam uma vasta descrição dos aspectos fisiográficos da área de estudo 

além de mapeamentos sistematizados que servirão de apoio aos estudos. Também 

serão consultados os requerimentos minerários incidentes na área de estudo 

disponíveis no Sistema de Informações Geográficas da Mineração (SIGMINE) do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). Estas informações científicas 

serão relacionadas com dados do conhecimento tradicional sobre o ambiente, 

obtido ao longo das atividades de campo nas Terras Indígenas. 

Através de análises cartográficas, serão verificadas as características de 

uso atual da terra e de ocupação do solo, caracterizando as áreas de floresta 

primária, floresta alterada e áreas de uso antrópico. Também serão identificadas, 

mapeadas e caracterizadas as principais áreas que se encontram degradadas 

dentro das TIs e que configuram passivos ambientais, incluindo as Áreas de 

Preservação Permanente, segundo o Código Florestal Brasileiro (Lei n° 12.651, de 

25 de maio de 2012) e Resolução CONAMA 303/2002. Para isso, poderão ser 

registradas as coordenadas geográficas através do uso de GPS de navegação 

dessas áreas, além das peculiaridades fisionômicas, o que possibilitará sua 

descrição e mapeamento. 

A caracterização cobertura vegetal nas áreas das TIs, num primeiro 

momento, será feita com a identificação e descrição geral das formações vegetais 

locais através de referências bibliográficas sobre o tema. O enquadramento 

fitogeográfico será realizado seguindo-se os estudos realizados, como Projeto 

RADAMBRASIL e os mapeamentos do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), além de análises de imagens de orbitais. Também serão 

identificadas e mapeadas as áreas prioritárias para conservação conforme dados 

do Ministério do Meio Ambiente (MMA), além das Unidades de Conservação, Áreas 

de Preservação Permanente e corredores ecológicos. O levantamento da relação 

do uso da vegetação com as práticas socioculturais indígenas, como a 

alimentação, rituais, artesanato e uso medicinal dentro do território indígena terá 

como referências a percepção indígena e as observações in loco. 

As alterações no uso da terra, com a instalação de fazendas, exploração 

de recursos naturais por não índios (como a extração de madeira) e abertura de 

estradas provocam um aumento na pressão sobre os recursos naturais e provocam 

impactos sobre as populações tradicionais. O diagnóstico da evolução do 

desmatamento na região será importante para entender e identificar as áreas mais 
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vulneráveis aos impactos ambientais provocados pelo empreendimento com o 

adensamento populacional da região. Para isso, serão utilizados dados do INPE 

através dos projetos PRODES (Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por 

Satélite) com análise das séries históricas e mapeamento, em escala adequada, 

do desmatamento progressivo na região. 

O diagnóstico conterá informações sobre os registros de queimadas no 

interior das TIs e em seu entorno. Para isso serão utilizadas informações 

disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais (INPE) através do 

Banco de Dados de Queimadas (BDQ). O BDQ, permite análises espaciais e 

temporais de focos de queimadas e incêndios florestais detectados 

operacionalmente em imagens de satélites. A correlação de registros de incêndios 

florestais registrados pelo INPE com as informações a serem obtidas em campo 

com as lideranças indígenas será importante para análise das áreas de 

vulnerabilidade territorial e localização dos possíveis impactos ambientais 

provocados pelo empreendimento às TIs. 

Com relação à caracterização dos recursos hídricos e sua importância 

para os indígenas, será realizada a identificação e o mapeamento em escala 

adequada da rede hídrica associada às TIs e seu entorno. Esta identificação será 

realizada com base em dados secundários e referências bibliográficas, precedida 

de levantamento de estudos existentes referentes aos recursos hídricos na região 

em estudo. Serão consultadas fontes oficiais de informações como a ANA, CPRM e 

dados da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA). Os corpos 

hídricos poderão ser classificados de acordo com a legislação específica 

(resoluções CONAMA), destacando-se os usos preponderantes e a importância 

sociocultural dos rios e igarapés utilizados pelas comunidades envolvidas. Importa 

ressaltar que as Terras Indígenas dependem dos cursos hídricos para a sua 

sobrevivência, refletindo a importância das nascentes neste estudo. Também 

serão identificados, de forma participativa, os problemas e conflitos relacionados 

aos cursos hídricos (incluindo qualidade da água), o estado de conservação das 

matas ciliares, nascentes e principais cursos d’água, e os impactos ambientais que 

poderão ser provocados ou ampliados com a execução do empreendimento 

rodoviário em questão. 

Para a descrição da fauna existente nas TIs, serão utilizados os dados 

primários coletados para os estudos ambientais (EIA/RIMA) realizados na etapa de 

licenciamento prévio das obras integradas e sinérgicas com a BR-242/MT, quando 

inseridas na mesma área de influência e/ou na(s) mesma(s) bacia(s) 

hidrográfica(s), onde normalmente são identificados os animais registrados nas 

campanhas de campo realizada na ocasião do diagnóstico. A relação dos indígenas 

com a fauna e o seu impacto no sistema ecológico e econômico terá como 

referências a percepção das comunidades e as observações in loco. 
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Com todas essas informações, será feita a análise do estado de 

conservação dos recursos ambientais, bem como do arranjo espacial dos 

elementos que compõem a paisagem local, suas características gerais e a relação 

dos indígenas com os mesmos e sua forma de manuseio. 

Também será realizada a orientação do estudo antropológico para 

verificação dos recursos físicos (solos, água e elementos minerais) e bióticos 

utilizados pela comunidade indígena e que possam sofrer alterações em sua 

demanda e disponibilidade com a pavimentação da rodovia. O objetivo primordial 

desta abordagem é identificar de forma preliminar os elementos componentes da 

biota que possuem maior relevância para a comunidade indígena em estudo e 

integrá-los com os dados de diagnóstico geral. 

Todas as informações coletadas em dados secundários preliminarmente 

e verificadas em campo com a participação dos povos indígenas irão subsidiar o 

diálogo com as comunidades acerca dos impactos que o empreendimento irá 

causar. Assim, o diagnóstico não é um fim em si mesmo, mas um caminho a ser 

percorrido de modo a subsidiar a avaliação de impactos e a proposição das 

medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

5.3.3 LEVANTAMENTO DE MATERIAL CARTOGRÁFICO  

O material cartográfico do ECI será organizado em um banco de dados 

geográfico e gerenciado em ambiente de Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). Para tanto será utilizado o aplicativo computacional ArcGIS para criação, 

edição, manipulação dos dados bem como para a confecção dos mapas. 

Os mapas serão elaborados tanto a partir de dados primários quanto de 

dados secundários. Os dados primários serão obtidos por inspeção a campo e 

coleta de informações espaciais. Os dados secundários serão levantados a partir 

de consultas às bases de dados oficiais disponíveis e serão compostos por dados 

de cartografia básica, dados temáticos e imagens orbitais. 

O estado do Mato Grosso possui todo território recoberto por cartas 

topográficas na escala de 1:100.000. Neste material, é possível encontrar 

informações relativas aos aspectos físicos do terreno, como hidrografia e 

hipsometria, além de obras públicas e edificações, escolas, igrejas, rodovias, 

ferrovias e aeroportos. Contendo, ainda, a toponímia dos acidentes geográficos e 

pontos de interesse para o estudo. 

Cabe destacar ainda que as técnicas de sensoriamento remoto 

permitem a observação do espaço geográfico através de imagens de satélite. O 

satélite LANDSAT 8, por exemplo, proporciona imagens com uma resolução 

temporal e uma resolução espacial adequada à escala do trabalho. A série de 
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satélites LANDSAT, atualmente são distribuídas de forma gratuita pelo USGS (U.S. 

Geological Survey) bem como pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). 

A localização destes dados no espaço está relacionada a um sistema de 

coordenadas geodésicas (latitude e longitude) e a um sistema de projeção 

cartográfica. Serão utilizados o sistema de coordenadas geodésicas SIRGAS 2000, 

sistema oficial brasileiro, e o de projeção cartográfica Universal Transversa de 

Mercator (UTM), um sistema métrico, cilíndrico, que divide a terra em sessenta 

fusos, cada um com a abrangência de seis graus utilizando uma projeção secante. 

Visto que o empreendimento e as Terras Indígenas de estudo 

distribuem-se nos fusos 21 e 22 (Sul), os produtos cartográficos serão 

apresentados em coordenadas geográficas. Para todas as medições que se fizerem 

necessárias, será estabelecido o fuso mais pertinente. 

Todo o material cartográfico gerado servirá de base orientativa para as 

atividades de campo, onde todas as informações serão checadas, qualificadas e 

validadas visando à consistência de dados para a etapa de refinamento e 

processamento das variáveis e indicadores. 

5.3.4 REFERENCIAL PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTOS 

A somatória das diferentes etapas dos estudos multidisciplinares que 

balizam o diagnóstico sociocultural, a caracterização ambiental e o levantamento 

cartográfico devem confluir em uma compreensão global e sistêmica da 

complexidade de implicações que o projeto de construção da BR-242 implica para 

o Território Indígena do Xingu. Assim, criam-se as condições para a visualização 

de um modelo dos impactos possíveis, frisando, mais uma vez, a fundamentalidade 

dos termos definidos pelos indígenas no Plano de Gestão e do Protocolo de 

Consulta do TIX também nesta etapa do processo de elaboração do ECI. 

A partir da adaptação da Matriz de Leopold (LEOPOLD et al.1971), 

ferramenta prática e didática, serão avaliados os impactos. Este método considera 

o tempo e ambiente afetado, possibilitando avaliar os possíveis impactos nas fases 

de planejamento, instalação e operação do empreendimento sobre o meio físico, 

biótico e antrópico. A adaptação da Matriz de Leopold define os impactos como 

tendo dois atributos fundamentais: magnitude, definida como a grandeza em 

escala espaço-temporal da interação das ações, e importância (ou significância), 

definida como a intensidade do efeito na área de influência do empreendimento. 

A metodologia proposta será consolidada a partir da identificação, 

previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos 

relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e 
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adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazo, temporários e 

permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 

sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

Um dos recursos que pode ser utilizado como apoio para a avaliação dos 

impactos é a árvore de problemas. Este recurso consiste em construir junto à 

comunidade uma árvore como uma forma de ilustrar um problema e as estratégias 

para resolvê-lo. O tronco corresponde ao problema central, a copa da árvore aos 

efeitos e consequências e as raízes correspondem às causas, razões e fatos 

geradores do problema. Este recurso é relevante principalmente ao identificar de 

forma participativa com a comunidade os impactos negativos do empreendimento 

e quais as possíveis medidas mitigadoras e/ou compensatórias. 

Para a avaliação dos impactos, serão utilizados os seguintes conceitos e 

parâmetros qualitativos: 

NATUREZA - Indica se o impacto é benéfico ou adverso, da seguinte forma: 

 Impacto positivo: é aquele que corresponde à ocorrência de benefícios 

socioambientais no meio estudado; 

 Impacto negativo: em contraposição ao anterior, é aquele que corresponde 

à ocorrência de depreciação da qualidade socioambiental do componente 

em análise. 

FORMA DE OCORRÊNCIA - Indica se o impacto é direto, indireto ou ambos: 

 Impacto direto: causado por uma atividade transformadora; 

 Impacto indireto: causado por outro impacto socioambiental. 

 Impacto direto/indireto: a classificação ambígua somente é pertinente para 

os casos em que o impacto em análise é causado por um aspecto 

ambiental e também por outro impacto ambiental. 

DURAÇÃO - Indica se o impacto ambiental em questão é temporário ou 

permanente, conforme os seguintes critérios: 

 Impacto temporário: quando o efeito (impacto ambiental) tem duração 

determinada; 

 Impacto permanente: quando, uma vez executada a atividade 

transformadora, o efeito não cessa de se manifestar num horizonte 

temporal conhecido. 

REVERSIBILIDADE - Indica se o impacto ambiental em questão é reversível 

ou irreversível: 
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 Impacto reversível: é aquele impacto permanente ou temporário, negativo 

ou positivo, que pode ser revertido durante a operação do 

empreendimento ou após a sua desmobilização; 

 Impacto irreversível: é considerado como aquele que, depois de cessado o 

empreendimento, seus efeitos diretos ou indiretos continuam. Também é 

atribuído àquele impacto, que, embora haja condições técnicas para sua 

reversibilidade, na prática é pouco provável que ela venha a acontecer. 

ABRANGÊNCIA - Indica se o impacto é pontual ou difuso; 

 Impacto pontual: esta designação é atribuída ao impacto que se limita ao 

local do empreendimento ou fora dele de maneira localizada; 

 Impacto difuso: é aquele cuja zona de ocorrência ultrapassa a zona 

contigua, podendo ser de alcance municipal, regional ou superior. 

SINERGIA - O efeito, força ou ação, resultante da conjunção simultânea de 

dois ou mais fatores de forma que o resultado é superior à ação dos fatores 

individualmente, sob as mesmas condições. Em outros termos, a 

associação de tais fatores não somente potencializa a sua ação como, 

ainda, pode produzir um efeito distinto (MAGRINI, 1990). Portanto, quando 

for identificado algum efeito sinérgico contribuído pelo impacto ambiental 

em análise, deverão ser apresentados os demais fatores causadores, bem 

como o efeito potencializado; 

MAGNITUDE - A magnitude de um impacto ambiental é definida como a 

grandeza em escala espaço-temporal da interação das ações. Classificada 

como alta, média ou baixa; 

SEVERIDADE - A severidade é a avaliação do impacto ambiental segundo 

sua criticidade, podendo ser classificada como muito baixa, baixa, 

moderada, alta e muito alta; 

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA - Indica a probabilidade de ocorrência de 

um determinado impacto com a instalação do empreendimento, com base 

em atividades similares. É classificada como certo, provável, possível, 

improvável, raro; 

SIGNIFICÂNCIA - Indica a importância do impacto no contexto da análise, 

classificado como de muito baixa, baixa, média, alta ou muito alta 

significância. 

A Matriz Leopold tem por mérito estabelecer parâmetros claros para 

uma sistematização, avaliação e alguma métrica dos impactos, mas não se revela 

suficiente no que tange à dimensão participativa dos indígenas que este ECI tem 

como condição. Desta forma, de modo a equacionar a tecnicidade desta Matriz aos 
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princípios definidos no Plano de Gestão e no Protocolo de Consulta do TIX, 

propomos sua adaptação inspirados em parâmetros de “avaliação comunitária de 

impacto social” tais como os que constam no estudo de Helen Ross (1990). Em um 

estudo junto a comunidades aborígenes da Austrália Ocidental, a autora delineia 

importantes aspectos a serem levados em consideração, tendo em vista os 

valores, perspectivas e contexto social das comunidades em processos de tomada 

de decisão frente a empreendimentos. Neste sentido, segundo a autora, além da 

compreensão das metodologias envolvidas, a própria escolha das mesmas deve 

se pautar em um processo dialógico entre os responsáveis pela avaliação dos 

impactos e as comunidades, postura essa que deve ser replicada em todas as fases 

do processo, não se restringindo apenas ao começo dos trabalhos de avaliação dos 

potenciais impactos. 

5.4 RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Considerando as etapas do ECI, apresenta-se a sequência prevista do 

conjunto de macro atividades a partir deste Plano de Trabalho (Quadro 5. 2), 

salientando que poderão ocorrer indeferimentos e/ou complementações de 

diferentes ordens. 

Quadro 5. 2 – Macro Atividades Previstas. 

Etapa Macro Atividade 

ECI 

1. Elaboração do Plano de Trabalho Grupo II 

1.1. Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo II pelo DNIT 

1.2. Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo II pela FUNAI 

1.3. Apresentação, para adequações/validação, do Plano de Trabalho Grupo 
II para as Comunidades Indígenas e para a FUNAI. 

2. Elaboração do ECI Preliminar Grupo II 

2.1. Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo II pelo DNIT 

2.2. Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo II pela FUNAI 

2.3. Apresentação, para adequações/validação do ECI Preliminar Grupo II 
para as Comunidades Indígenas e para a FUNAI. 

3. ECI Grupo II Consolidado 

3.1. Apresentação, para validação, do ECI Consolidado Grupo II para as 
Comunidades Indígenas e FUNAI. 

Sequencialmente apresenta-se o detalhamento das principais etapas a 

serem desenvolvidas. 

5.4.1 PESQUISA DE DADOS SECUNDÁRIOS E PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CAMPO 

Essa fase compreende o trabalho de gabinete da equipe consultora (que 

precede até mesmo o Plano de Trabalho), em que a pesquisa bibliográfica dos 

dados secundários será realizada, buscando conhecer e compreender previamente 

a organização social, política, cultural e produtiva dos povos indígenas. Também é 

importante levantar informações sobre os aspectos ambientais e históricos do TIX 
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e da TI Ikpeng, assim como materiais provenientes dos acervos documentais da 

FUNAI, estudos, relatórios, atas e documentos diversos, incluindo outros ECIs já 

realizados. Isso permitirá uma visão sinérgica do empreendimento no contexto de 

desenvolvimento regional da região, uma vez que há empreendimentos correlatos 

na mesma área de influência. 

A coleta de dados sobre a população nas aldeias, a infraestrutura 

interna, a saúde e a educação no TIX, é extremamente complexa devido ao grande 

número de aldeias e da pluralidade de culturas, línguas e projetos de vida dos 

indígenas que as habitam. Dados como esses são coletados anualmente pelas 

instituições que atuam na região, e a equipe técnica pretende inventaria-los. Com 

o desenvolvimento do trabalho, também será realizado o levantamento da 

Legislação referente a cada um dos programas ambientais propostos, além das 

instituições (de caráter público e privado) que poderão contribuir com o 

desenvolvimento futuro dos programas. 

Também é parte dessa etapa do trabalho a realização de reuniões com 

a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da FUNAI (CGLIC), a 

Coordenação Regional do Xingu/MT (responsável pelo TIX) e as Coordenações 

Técnicas Locais (CTLs). Estas reuniões devem anteceder o trabalho de campo, a 

elaboração e o desenvolvimento do ECI.  

Quadro 5. 3 – Atividades Previstas. 

Atividade Objetivo Ações 

Plano de Trabalho Programação das atividades 

Apresentação da equipe 

através de relatório 

específico 

Pesquisa de dados 

secundários 

Subsidiar o ECI, a elaboração da 

proposta de plano de trabalho, e as 

atividades de campo nas TIs 

Pesquisa bibliográfica e 

documental. 

Planejamento do trabalho de 

campo e reuniões com a 

FUNAI 

Planejar as atividades a serem 

realizadas junto aos indígenas e; 

Coletar informações junto a FUNAI 

para elaboração do ECI. 

Organizar os materiais 

para as atividades de 

campo. 

Reunir com 

CGGAM/CGLIC, CR 

Xingu e CTLs. 

5.4.2 ATIVIDADE DE CAMPO 

As atividades de campo realizadas no Território Indígena do Xingu 

demandarão duas grandes etapas: a primeira será realizada em um dos quatro 

Polos Bases do TIX (Leonardo Villas-Bôas, no alto TIX; Pavuru, no médio TIX; 

Diauarum, no baixo TIX); a segunda será realizada em aldeias das quatro regiões 

do TIX, assim como no seu limite sul e no território não demarcado adjacente a 

ele.  
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Essa disposição em etapas se enraíza no Protocolo de Consulta dos 

povos do TIX, que regulamenta o modo como os indígenas gostariam de ser 

consultados sobre os projetos que podem vir a afetá-los: 

1. O primeiro passo para a consulta é informar a FUNAI de Brasília 

de que um projeto ou ideia está sendo pensado pelo governo e 

pode impactar a vida dos índios do Xingu. A FUNAI de Brasília 

deve informar a FUNAI de Canarana (CR Xingu) e a Associação 

Terra Indígena Xingu (ATIX).  

2. A CR Xingu e a ATIX devem organizar uma reunião geral de 

governança do TIX com a presença de representantes de todas as 

etnias. Essa reunião tem o objetivo de informar os índios sobre o 

conteúdo da proposta do governo. Dependendo do grau de 

impacto do projeto ou ideia, a consulta pode se encerrar logo 

nesta primeira conversa. Se o projeto ou iniciativa do governo, for 

complicado e precisar de mais informações e discussões, teremos 

que seguir nosso roteiro de consulta com mais conversas com os 

povos e comunidades do Xingu. 

3. Após a primeira reunião geral, cada povo deve realizar uma 

reunião de governança interna para debater o projeto ou 

iniciativa. Depois, os povos discutem em reuniões regionais para 

definir posições do Alto, Médio, Baixo e Leste Xingu. 

4. Completando o ciclo de Governança, todos voltam a se encontrar 

numa reunião geral para encaminhar os entendimentos com o 

governo. Dependendo da dificuldade do assunto da consulta, o 

processo poderá ter continuidade em novos ciclos de conversas 

definidas conjuntamente entre os povos do Xingu e o governo. 

A primeira etapa pretende reunir o empreendedor (através da equipe da 

consultora), a lideranças das comunidades indígenas que habitam o TIX, além da 

ATIX e do IPEAX, Associações Interétnicas que prezam pelos interesses dos 

diferentes povos que compõem o Território Indígena do Xingu. De acordo com o 

Plano de Gestão: “A ATIX tem o papel de organizar a Governança Interna do TIX, 

promovendo as reuniões e levando seus encaminhamentos adiante”. A reunião 

também deverá contar com a presença de funcionários indígenas da FUNAI 

Regional, lideranças importantes no contexto das relações entre indígenas e não-

indígenas.  

Uma vez que os debates sobre o empreendimento são de interesse geral 

dos indígenas do TIX, e não apenas dos povos que se localizam nas proximidades 

do empreendimento, isto é, ao sul da área indígena – com destaque aqui para as 

TI Batovi e Pequizal do Naruvôtu e algumas aldeias do TIX localizadas próximas à 
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divisa sul do Parque nos municípios de Paranatinga, Gaúcha do Norte e Canarana 

– a reunião deverá contar com todos os caciques do PIX, ou seus representantes. 

Como já foi mencionado, a implantação e pavimentação da BR-242/MT 

há anos vem sendo debatida pelos indígenas, suas associações e outras 

instituições parceiras. Como consequência, a realização do ECI pretende 

aprofundar e qualificar esses diálogos, não instituí-los ou substituí-los. Neste 

primeiro momento as lideranças terão a oportunidade esclarecer questões sobre 

o empreendimento e tirar todas as dúvidas com relação ao que está sendo 

proposto e como será a realização dos estudos dentro do seu território.  

Dados atualizados mostram que o TIX tem mais de 90 aldeias, algo que 

se coloca como um verdadeiro desafio a este trabalho. Isso porque a organização 

sociopolítica do Parque é avessa a hierarquias, não havendo um cacique geral de 

cada etnia, quão menos de cada região do Parque. A consequência é que cada 

aldeia funciona como uma unidade autônoma e deve ser encarada como tal para 

realização da segunda etapa do trabalho de campo.  

A equipe irá solicitar às lideranças indígenas que escolham em conjunto 

3 aldeias alto-xinguanas para participar do processo – uma aruak, uma karib, uma 

tupi – apostando na variação linguística como uma variável chave para cobrir as 

diferenças do alto Xingu, que é composto por 11 etnias distintas. Nas aldeias do 

baixo, médio e leste Xingu, entretanto, a variação sociocultural dos povos é tal, 

que se torna prudente e pertinente realizar uma oficina com cada povo, kĩsêdjê, 

yudjá, kawaiweté e ikpeng. Esta proposta será apresentada aos indígenas que 

deverão deliberar a seu respeito, indicando comunidades que participarão desta 

segunda etapa do trabalho de campo. Cada uma das aldeias escolhidas também 

deverá indicar um indígena para integrar a equipe de trabalho. Esse terá a função 

de acompanhamento e orientações gerais nas atividades a campo e será o elo de 

comunicação (tradução) junto aos indígenas.  

A segunda fase do trabalho de campo está, portanto, condicionada à 

participação dos indígenas nas reuniões que conformam a primeira fase. Na 

segunda fase serão utilizadas as metodologias dialógicas e participativas já 

mencionadas no item 4.3 deste Plano de Trabalho. Nesta fase, são coletadas 

informações primárias (dados qualitativos e quantitativos) dos aspectos 

ambientais e socioculturais. Este momento também é importante para 

identificação dos impactos que as obras da BR-242/MT podem ocasionar aos povos 

indígenas. Após a conclusão das atividades de campo a equipe deve apresentar 

ao empreendedor o “Relatório das Atividades de Campo” relatando as atividades 

desenvolvidas junto às comunidades.  
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Quadro 5. 4 – Atividades Previstas para o trabalho de campo. 

Atividade Objetivo Ações 

1ª Etapa de Campo 

Reunião com as lideranças 

(caciques, associações, 

funcionários indígenas da 

FUNAI) 

Apresentar a equipe, o 

empreendimento, a metodologia e 

cronograma. Inteirarmo-nos dos 

debates e dos posicionamentos 

indígenas a respeito do 

empreendimento. Incentivar a 

participação no processo de 

licenciamento. Solicitar que os 

indígenas indiquem as aldeias onde 

serão realizadas as etapas intra-

aldeãs do trabalho de campo. 

Apresentação 

referente ao 

empreendedor e o 

empreendimento, bem 

como o processo de 

licenciamento e o 

trabalho a ser 

desenvolvido pela 

empresa de consultoria 

ambiental. 

2ª Etapa de Campo 

Trabalho de campo nas 

aldeias indicadas 

Coleta de dados primários para 

subsidiar os estudos e promover a 

participação indígena nas aldeias 

indicadas pelas lideranças na 

primeira etapa de campo. 

Pesquisa de dados 

primários ambientais e 

socioculturais através 

das metodologias 

propostas. 

Relatório das Atividades de 

Campo 

Apresentar ao empreendedor as 

atividades desenvolvidas em campo. 

Elaborar o relatório 

com a descrição 

detalhada das 

atividades 

desenvolvidas em 

campo e protocolar os 

resultados junto ao 

empreendedor. 

5.4.3 SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DO ECI 

A etapa de sistematização refere-se à compilação e análise integrada 

dos dados primários e secundários, desse modo, o ECI deve conter minimamente: 

 Diagnóstico das características ambientais e socioculturais das TIs 

contendo pelo menos o levantamento do histórico de contato interétnico e 

suas características, levantamento de características socioculturais, 

ambientais e físicas, a caracterização do empreendimento, a metodologia 

utilizada, a organização social, política e econômica, o contexto 

socioambiental, a situação regional e sinergia com outras atividades ou 

empreendimentos; 

 Caracterização de eventuais passivos socioambientais sob a ótica do 

componente indígena afetado, resultantes de interferências ocorridas 

desde a implantação do empreendimento que deverão ser diagnosticados 

e correlacionados a medidas mitigadoras e/ou de compensação 

adequadas; 

 Prognóstico dos cenários futuros das TIs com e sem o empreendimento, 

analisando também o contexto de desenvolvimento regional no Mato 

Grosso (notadamente o panorama de atividades associadas ao 
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agronegócio e à logística multimodal de transportes) e os impactos 

sinérgicos e cumulativos de empreendimentos correlatos (planejados ou 

implementados) sobre as terras e culturas indígenas; 

 Avaliação dos impactos socioambientais sobre as comunidades indígenas 

e seus territórios, decorrentes do empreendimento, sistematizadas em 

matriz de impactos para a componente indígena, indicando natureza, 

forma de ocorrência, duração, reversibilidade, abrangência, sinergia, 

magnitude, severidade, probabilidade de ocorrência, significância, 

presente no Estudo Ambiental da BR-242/MT, medidas, natureza das 

medidas e programas ambientais; 

 Proposição de medidas mitigadoras e compensatórias sistematizadas por 

programas ambientais, considerando os impactos socioambientais 

decorrentes do empreendimento em licenciamento e eventuais passivos 

socioambientais resultantes de interferências ocorridas desde a 

implantação do empreendimento.  

 Caracterização das diferenças e continuidades entre os diferentes povos 

do TIX no que tange à cada um deste ponto, isto é, à caracterização 

histórica; aos passivos ambientais; ao prognóstico dos cenários futuros; à 

avaliação dos impactos socioambientais e à proposição de medidas 

mitigadoras. 

Os resultados, com título de ECI Preliminar, devem ser apresentados 

primeiramente ao empreendedor, que tem a responsabilidade de encaminhar o 

relatório para a FUNAI. Somente após a aprovação por parte das instituições 

envolvidas o relatório estará apto para apresentação (através de reuniões 

participativas) às comunidades indígenas do TIX (incluindo aqui as TIs Batovi e 

Pequizal do Naruvôtu).  

A participação qualificada dos povos indígenas em todas as fases do 

licenciamento ambiental, pressupõe o devido esclarecimento às comunidades 

acerca do andamento do processo e das informações construídas ao longo dos 

estudos. Por essa razão, após a apresentação do ECI preliminar ao empreendedor 

será realizada uma etapa de campo devolutiva, quando a equipe apresentará o 

ECI aos indígenas como resultado das pesquisas conduzidas no TIX e quando as 

lideranças serão mais uma vez convidadas a atuar na tomada de decisões e na 

consolidação dos resultados. O intuito é deslocar o eixo do poder para a 

comunidade envolvida, implicando em novas capacidades de decisão e 

comprometimento aumentando a confiança mútua entre os segmentos envolvidos 

(CORDIOLI, 2001).  

A etapa devolutiva, portanto, consiste na verificação dos resultados, isto 

é, a revisão dos dados quanto à sua validade. Neste caso, a validade significa que 
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as conclusões obtidas no trabalho devem ser defensáveis, garantidas e passíveis 

de explicações alternativas (GIL, 2008). Destaca-se também a importância desta 

terceira etapa no que tange ao diálogo acerca dos impactos e das medidas 

propostas. Neste momento a comunidade poderá e deverá se manifestar (será 

incentivada a isso) acerca da sua percepção no que diz respeito às ações 

propostas. Este é um momento crucial do trabalho, onde a comunidade terá papel 

fundamental e a equipe técnica deverá estar atenta às falas das comunidades, de 

modo a identificar de que forma pode melhorar ou alterar as ações propostas com 

vistas à sustentabilidade futura das ações, sempre garantindo a relação de causa-

efeito entre impacto e medida e parâmetros técnicos de referência consolidados e 

reconhecidamente validados. 

Após a apresentação dos estudos às comunidades indígenas e com a 

manifestação da FUNAI a equipe técnica poderá protocolar a versão final do ECI e 

iniciar as atividades do PBAI. Após as reuniões, também ocorrerá à entrega do 

“Relatório da Apresentação do ECI nas TIs” ao empreendedor. O Quadro 5. 5 abaixo 

representa a síntese desta etapa. 

Quadro 5. 5 – Atividades Previstas para a elaboração do ECI. 

Atividade Objetivo Ações 

ECI preliminar Obter aprovação do ECI preliminar 

Elaborar o relatório com os 

resultados; protocolar o ECI 

preliminar junto ao empreendedor. 

Etapa Devolutiva 

Reunião com as 

lideranças para 

apresentação do ECI 

preliminar 

Apresentar o ECI preliminar às 

comunidades envolvidas. 

Dialogar com as comunidades, 

promovendo a ampla participação 

das mesmas na análise dos 

impactos identificados e das 

medidas propostas. 

Apresentação do ECI preliminar as 

comunidades e FUNAI. Adequação 

das propostas ao contexto plural 

do TIX. 

Reuniões com a 

FUNAI 

Apresentar o ECI preliminar e 

debater os resultados com a 

CGGAM/ CGLIC, a CR e CTLs. 

Reunir com os órgãos da FUNAI. 

ECI consolidado Obter aprovação do ECI Consolidado 

Elaborar o ECI consolidado com 

base nas contribuições levantadas 

nas reuniões com a FUNAI e as 

comunidades. Protocolar o ECI 

consolidado junto ao 

empreendedor e FUNAI. 

Relatório da 

Apresentação do ECI 

nas TIs 

Apresentar ao empreendedor os 

resultados das reuniões do ECI 

Elaborar o relatório com a 

descrição das reuniões e 

protocolar o relatório junto ao 

empreendedor. 
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5.5 CRONOGRAMA 

O cronograma dos trabalhos buscou respeitar o calendário tradicional 

de cada povo. Esta é, de fato, uma das principais determinações do Plano de 

Gestão do TIX que recomenda, quanto ao agendamento de reuniões, “Respeitar o 

calendário tradicional de cada povo, como o período de luto, cerimônias, roça e 

outros momentos importantes da nossa cultura”. Especial atenção foi reservada 

aos períodos de abertura e plantio de roças, uma vez que a manutenção da 

segurança alimentar através do manejo dos roçados vem se mostrando uma das 

formas mais eficazes de garantir a sobrevivência sociocultural destas populações.  

O ano no TIX “se divide nitidamente em duas estações apenas: a das 

águas que abrange os meses de outubro a abril; e a da seca, que se estende de 

maio a setembro” (Villas Boas & Villas Boas, 1975). As mudanças climáticas, 

porém, já alteram esse regime: nos últimos anos, as chuvas esperadas para 

outubro caíram cada vez mais tarde, e os plantios de mandioca e de milho, base 

da alimentação todas as etnias que habitam o TIX, não prosperaram. A reincidência 

da demora da chuva vem levando os indígenas a plantarem suas roças mais tarde, 

garantindo que elas não morrerão por falta de umidade no solo. Por essa razão, o 

cronograma não inclui atividades de campo no último trimestre do ano, a fim de 

não sobrecarregar as agendas indígenas em tempos de plantio.  

O mês de agosto também não é adequado para realização de reuniões 

ou de outras atividades que demandem a presença de algum dos 11 povos alto-

xinguanos, ou que ocorram em suas aldeias. É neste mês que acontecem os rituais 

mortuários dedicados a pessoas importantes, chefes e caciques recém falecidos 

no alto Xingu. Esses rituais consistem em grandes cerimônias intertribais, para as 

quais são convidados outros povos do alto Xingu, e excepcionalmente, no caso de 

mortos demasiado importantes, povos de outras regiões do TIX. 

Tais circunstâncias foram incorporadas ao cronograma das atividades, 

mas buscando manter também alguma flexibilidade devido ao caráter 

imponderável de qualquer trabalho de campo (Quadro 5. 6). 

Quadro 5. 6 – Atividades Previstas para a elaboração do ECI. 

Ordem dos Fatos Atividade Forma de Ação Ferramentas 

1 
Organização e 

Planejamento 

Diálogo com a FUNAI, 

CGLIC e 

Coordenações 

Regionais para tratar 

do cronograma de 

viagem e da 

organização logística 

do trabalho em 

campo. 

Elaborar o relatório 

com os resultados; 

protocolar o ECI 

preliminar junto ao 

empreendedor. 
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Ordem dos Fatos Atividade Forma de Ação Ferramentas 

2 
1ª Etapa do trabalho de 

campo 

Reunião com 

lideranças de todo o 

PIX para 

apresentação do 

Plano de Trabalho, 

das metodologias e 

definição das aldeias 

com as quais serão 

realizadas as etapas 

intra-aldeãs do 

trabalho de campo.   

Banners, cartazes, 

gravador, filmadora, 

máquina fotográfica. 

Registro em ata 

3 
2ª Etapa do trabalho de 

campo 

Coleta de dados 

primários realizada 

nas aldeias indicadas 

pelas lideranças com 

o uso de 

metodologias 

dialógicas e 

participativas. 

GPS, gravador, 

máquina fotográfica, 

filmadora, Vant 

(Drone). Registro em 

caderno de campo. 

4 

Etapa Devolutiva 

Reunião com as lideranças 

para apresentação do ECI 

preliminar 

Apresentação do ECI 

preliminar às 

comunidades 

envolvidas. 

Verificação das 

informações. 

Adequação das 

propostas ao contexto 

plural do TIX. 

Banners, cartazes, 

gravador, filmadora, 

máquina fotográfica. 

Registro em ata. 

Em função das peculiaridades de cada etnia quanto ao modus vivendi, 

ou seja, usos, costumes, crenças, tradições e as instâncias de decisão relacionadas 

à condição temporal, o período para a realização das atividades a campo, portanto, 

permanência dos técnicos nas TIs ainda não possui um quantitativo de dia exato. 

Essa definição, mesmo que sujeita a adequações de outras variáveis (calendários 

tradicionais, meteorologia, etc), se dará a partir da apresentação do referido Plano 

de Trabalho (incluindo o cronograma das atividades previstas e a previsão de 

período de permanência em campo) as comunidades e CGLIC/FUNAI. Porém, 

preliminarmente para efeitos de estimativa, projeta-se o total de 30 dias 

intercalados em duas campanhas de campo. Conforme o protocolo de consulta da 

ATIX e autorizações/deferimentos da FUNAI, todos os períodos acordados para a 

realização das atividades, serão devidamente oficiados em tempo hábil (no mínimo 

15 dias). 



Id Modo da 
Tarefa

Nome da tarefa

1 ELABORAÇÃO DO ESTUDO DO COMPONENTE INDÍGENA - ECI E DO PANO BÁSICO 
AMBIENTAL INDÍGENA - PBAI, REFERENTES ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-242/MT

2  ECI - GRUPO II
3  Elaboração do Plano de Trabalho Grupo II
4  Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo II pelo DNIT
5  Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo II pela FUNAI
6  Apresentação para Validação e Adequações do Plano de Trabalho Grupo II para as 

Comunidades Indígenas e para a FUNAI
7 Etapa 1º campo
8  Elaboração do ECI Preliminar Grupo II
9  Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo II pelo DNIT
10  Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo II pela FUNAI
11  Apresentação para Validação e Adequações do ECI Preliminar Grupo II para as 

Comunidades Indígenas e para a FUNAI
12 Etapa 2º campo
13  Elaboração do ECI Grupo II Consolidado
14  Apresentação do ECI Consolidado Grupo II para as Comunidades Indígenas e FUNAI
15  Análise e Aprovação do ECI FINAL Grupo II pelo DNIT, FUNAI e Indígenas

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12
Ano 1

TarefaAs atividades de gabinete estarão sendo realizadas de maneira concomitante
(durante todo o estudo) e as datas poderão sofrer alguma alteração a partir 
da primeira reunião com as comunidades indígenas.
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5.6 RESULTADOS DESEJADOS 

Os estudos realizados resultarão em um conjunto de conhecimentos 

relativos ao Território do Xingu: Parque Indígena do Xingu, Tis, Batovi, Ikpeng e 

Pequizal do Naruvôtu. Os dados gerados irão embasar o diagnóstico etnoecológico, 

a avaliação dos impactos ambientais decorrente das obras da BR-242/MT aos 

povos indígenas da região, bem como a proposição das medidas mitigadoras e 

compensatórias. Esses resultados serão organizados e entregues ao 

empreendedor na forma de relatórios, conforme descrito ao longo deste 

documento. 

O produto será denominado Estudo do Componente Indígena (ECI) da 

rodovia BR-242/MT, que conterá o diagnóstico e a avaliação dos impactos 

socioambientais nas TIs. Este produto deve passar pela avaliação e aprovação da 

FUNAI. Também serão elaborados relatórios que descrevem o andamento do 

trabalho, que são destinados apenas ao empreendedor: 1) Relatório das Atividades 

de Campo, 2) Relatório da Apresentação do ECI nas TIs, e 3) Relatório do Parecer 

Final da FUNAI. 

Os relatórios destinados a empreendedor sobre o andamento do 

trabalho devem seguir estrutura similar a este Plano de Trabalho e conter 

minimamente: 

 Introdução; 

 Identificação do empreendedor e empresa consultora; 

 Objetivos; 

 Dados da Equipe Técnica; 

 Relação e Descrição das Atividades; 

 Referências Bibliografias. 

O relatório do Estudo do Componente Indígena (ECI) será itemizado em 

capítulos conforme listagem a seguir. 

 Apresentação; 

 Identificação do empreendedor e empresa consultora (com os respectivos 

profissionais responsáveis pela elaboração dos estudos); 

 Caracterização do empreendimento (contexto histórico, a localização 

geográfica, e demais estruturas que compõem o projeto de engenharia); 

 Marcos Legais; 

 Metodologia e procedimentos adotados; 
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 Dados Gerais das TIs (situação fundiária, reivindicações e limites, aspectos 

demográficos e etc.); 

 Organização Social, Política e Econômica dos povos envolvidos (elementos 

correspondentes ao meio socioeconômico); 

 Contexto Socioambiental (elementos correspondentes ao meio físico e 

biótico); 

 Caracterização dos efeitos sinérgicos no contexto regional; 

 Percepção dos grupos indígenas quanto ao empreendimento; 

 Alternativas locacionais; 

 Matriz de impacto e medidas/programas de mitigação e/ou compensação; 

 Análise da viabilidade; 

 Referências Bibliografias. 

O ECI será elaborado em duas versões (preliminar e consolidada), todas 

serão encaminhadas ao empreendedor, que tem a responsabilidade de repassar o 

material para análise da FUNAI. Após a aprovação do ECI versão preliminar por 

parte da FUNAI, o material deverá ser apresentado às comunidades indígenas e 

FUNAI. Somente com as considerações tiradas das reuniões participativas com os 

indígenas é que a equipe técnica terá subsídios para elaborar o ECI versão 

consolidada. 
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6. CRIAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL 

Para a criação da identidade visual do contrato, foi elaborado por um 

designer gráfico, o manual sobre a aplicação da logomarca. A identidade foi 

desenvolvida a partir da fonte: “Almanaque Socioambiental – Parque Indígena do 

Xingu: 50 anos” (2011) elaborado pelo Instituto Socioambiental – ISA, sendo que 

para a sua criação, foi levado em consideração os símbolos representativos de 

cada etnia (ANEXO VII).  

O desenvolvimento da identidade visual teve como objetivo estabelecer 

uma padronização visual dos relatórios e de outros documentos e elementos que 

venham a ser utilizados durante os estudos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seguindo a premissa da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março 

de 2015, Plano de Gestão e do Protocolo de Consulta do TIX a metodologia do Plano 

de Trabalho para a elaboração do ECI, contará com a validação dos grupos 

indígenas, corroborando para que o processo seja participativo e colaborativo.  

Os indicadores e avaliações de impactos ambientais do Grupo I e Grupo 

II, além de ser objeto de análise individual, no momento da confecção da Matriz de 

Leopold, passarão por análise integrada. O fato da geolocalização do TIX e das 

demais TIs possuírem proximidade, não significa o isolamento, como também não 

isenta a busca de compreensão e analise de interdependência (ou não) das 

diferentes dinâmicas. O contexto de entorno, considerando as peculiaridades dos 

demais atores, quanto a tensões, conflitos e sinergias, também será objeto da 

análise integrada. Dessa forma, o resultado de toda a análise, possibilitará a 

definição de eixos temáticos referenciais ao desenvolvimento de ações 

mitigatórias. 

Como comprovação de todas as atividades serão elaboradas 

atas/memórias de reuniões com listas de presença e registros audiovisuais, 

quando autorizados pelos indígenas. Cumpre salientar que as datas das reuniões 

participativas devem ser previamente combinadas com as comunidades indígenas 

e comunicadas a FUNAI, e que cada um dos integrantes da equipe técnica que 

ingressarão no TIX deverão encaminhar, a FUNAI, o Termo de Compromisso 

Individual, devidamente assinado, atestado de ausência de doenças 

infectocontagiosas, cópia da carteira de identidade e CPF e do currículo, em 

conformidade ao disposto na Instrução Normativa nº2/2015 e cópia da carteira de 

vacinação com registro de imunização contra gripe H1N1 e febre amarela. 
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9. ANEXOS 

A seguir estão listados os anexos, que foram referenciados ao longo 

deste relatório: 

 Anexo I – Declarações da equipe responsável pela revisão 02 do Plano de 

Trabalho; 

 Anexo II - Ofício nº 287/2011/DPDS-FUNAI-MJ de 25/03/2011; 

 Anexo III – Termos de Compromisso Individual da Equipe de Campo; 

 Anexo IV - Cópias das Carteiras de Vacinação da Equipe de Campo; 

 Anexo V – Currículos da Equipe Técnica; 

 Anexo VI - Manual de Identidade Visual. 

 



 

 

ANEXO I – DECLARAÇÕES DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA REVISÃO 

02 DO PLANO DE TRABALHO 









 

 

ANEXO II – OFÍCIO Nº 287/2011/DPDS-FUNAI-MJ 



















































 

 

ANEXO III – TERMOS DE COMPROMISSO INDIVIDUAL DA EQUIPE DE 

CAMPO 
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ANEXO IV – CÓPIA DAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO DA EQUIPE DE 

CAMPO 
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ANEXO V – CURRICULOS DA EQUIPE TÉCNICA 



















































































 

 

ANEXO VI – OFÍCIO 003/2018 ECI/PBAI/BR-242/MT 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL 



ECI e PBAI – BR-242/MT
Manual de Identidade Visual



O MANUAL

Este manual tem como objetivo apresentar a marca 
desenvolvida e estabelecer um conjunto de regras e 
explicações sobre a aplicação da Identidade Visual, 
garantindo a integridade e fidelidade da marca.



CONCEITO

A marca foi desenvolvida com a essência indígena do 
Xingu, sendo utilizados símbolos para representação de 
cada etnia, extraídos do próprio “Almanaque Xingu 50 
anos” e “ISA - Instituto Socioambiental”. Para represen-
tação das etnias utilizamos sua cultura, especialidades, 
habilidades e entre outras curiosidades.



CONCEITO DO SÍMBOLO - AWETI

Aweti
Especialistas em produção de Sal Vegetal, a partir do 
processamento do aguapé (�gura selecionada para 
representar os Aweti). É um processo desenvolvido por 
várias etnias do TIX, mas especialmente pelos Aweti, 
que chamam o produto de tikyt.



Ikpeng
A �gura selecionada para representar o Ikpeng foi sua 
aldeia. O modelo de aldeia ikpeng tem como centro 
cerimonial a “lua” ou praça ritual, que forma uma elipse 
com dois fogos. 

CONCEITO DO SÍMBOLO - IKPENG



CONCEITO DO SÍMBOLO - KALAPALO

Kalapalo
Para representá-los optamos pelo pequi e o caramujo, pois 
constantemente os Kalapalo retornam ao seu território 
tradicional para colher pequi em torno das velhas aldeias, ou 
para procurar caramujos para confeccionar ornamentos de 
conchas que é uma de suas especialidades.



CONCEITO DO SÍMBOLO - KAMAIURÁ

Kamaiurá
A �gura escolhida para representar o Kamaiurá foi as 
�autas, instrumento de destaque na cultura Kamaiurá, 
as �autas uruá normalmente são utilizadas no Ritual 
Kuarup e as �autas jakuí só podem ser vistas e tocadas 
por homens.



CONCEITO DO SÍMBOLO - KAIABI

Kaiabi
Representando o Kaiabi utilizamos uma de suas especialidades 
artísticas, que são as peneiras de arumã desenhadas e cujo 
trançado forma uma grande variedade de padrões grá�cos que 
representam �guras da rica cosmologia e mitologia do grupo.



CONCEITO DO SÍMBOLO - KISÊDJE

Kisêdje
Para representação do Kisêdje em especial as mulhe-
res, utilizamos a �gura de uma mandioca. A maior 
parte do tempo das mulheres é consumida no 
preparo de alimentos a partir de produtos que trazem 
da roça, especialmente a mandioca brava que é o 
principal produto agrícola, já a caça e o peixe são 
considerados alimentos nobres.



Kuikuro
Representamos o Kuikuro com a �gura de um peixe, que 
desempenha um papel primordial na subsistência Kuikuro, 
suprindo praticamente toda a proteína necessária em sua 
dieta. Além disso, o peixe ocupa uma posição proeminente 
também em sua mitologia.

CONCEITO DO SÍMBOLO - KUIKURO



CONCEITO DO SÍMBOLO - MATIPU

Matipu
Representamos o Matipu com o colar de caramujo. 
Uma de suas especialidades é a produção de colar de 
caramujos, cujo modelo masculino em formato 
retangular é fabricado exclusivamente pelos homens. 
Já o de formato redondo é utilizado pelas mulheres e 
também como cinto pelos homens.



CONCEITO DO SÍMBOLO - MEHINAKO

Mehinako
Para representação do Mehinako, foi utilizado o algodão, que 
é produzido em quantidades que vão além de suas necessida-
des. Esse algodão é especialmente útil para a feitura de cintos 
masculinos, para os �os de amarração das redes de buriti, para 
en�ar as plaquetas dos colares e cintos de caramujo mas, 
sobretudo, para as indispensáveis braçadeiras.



CONCEITO DO SÍMBOLO - NAHUKUÁ

Nahukuá
Utilizamos para representação de Nahukuá a tartaruga. 
Além da carne de peixe, está é uma grande fonte suple-
mentar importante de comida. Os Nahukuá consomem 
ovos de tracajá crus ou cozidos junto com beiju. 



CONCEITO DO SÍMBOLO - NARUVÔTU

Naruvôtu
Os Naruvôtu são os grandes conhecedores das baías e lagoas 
dos estuários dos rios Sete de Setembro (que chamam de 
Turuwíne) e do Alto Culuene. A rosa dos ventos representa o 
profundo conhecimento da geogra�a, que re�ete o domínio 
que exerciam sobre esses territórios ainda em meados do 
século XX.



CONCEITO DO SÍMBOLO - TAPAYUNA

Tapayuna
Os Tapayuna eram conhecidos por Beiço de Pau, certa-
mente em razão do uso de discos de madeira no lábio 
inferior que é um de seus ornamentos. Para representá-
-los, utilizamos um disco elíptico de madeira.



CONCEITO DO SÍMBOLO - TRUMAI

Trumai
Os Trumai trouxeram para o Alto Xingu as festas de Jawari e 
Tawarawanã. O jawari é um ritual dedicado aos guerreiros 
mortos, cujo evento central é a disputa, entre dois grupos, de 
aremesso de dardos através de um propulsor. Para representa-
ção do Trumai, utilizamos a �gura de um dardo de arremesso.



CONCEITO DO SÍMBOLO - WAUJÁ

Waujá
Os Waujá são notórios por sua cerâmica, �gura utilizada 
para sua representação. As imensas panelas para 
cozinhar o sumo da mandioca para a produção do 
mingau nukaya, fabricadas pelas mulhres Waujá e sempre 
presente em todas as casas altoxinguanas, são reconheci-
das como as melhores e seu valor de troca é alto.



CONCEITO DO SÍMBOLO - YAWALAPITI

Yawalapiti
Para representação do Yawalapiti, utilizamos um chocoalho, já 
que a produção em madeira é uma de suas habilidades. Os 
homens fazem os cestos, os instrumentos cerimoniais (�autas e 
chocoalhos) e realizam todos os trabalhos em madeira (bancos, 
arcos, pilões, pás de virar o beiju e etc). 



CONCEITO DO SÍMBOLO - YUDJÁ

Yudjá
Os Yudjá são excelentes canoeiros, �gura utilizada para 
sua representação. Para eles, esse fato lhes confere um 
status importante. Foi perguntado a um homem Yudjá 
por que ele vai de canoa quando sai para caçar. Resposta: 
“Não podemos andar a pé, não somos índios! Temos 
canoas para navegar”.



CONCEITO DO SÍMBOLO - XAVANTE

Xavante
A corrida de buriti, denominada de uiwede é uma prática 
sistemática na sua cultura. O buriti (�gura utilizada para sua 
representação) tem sido de grande importância no cotidiano do 
povo Xavante, sendo utilizado de várias maneiras, além de 
tronco para a realização da corrida de buriti: As folhas são 
utilizadas para fazer a cobertura de casas ou cestos grandes 
chamados de "baquité", os galhos são usados na produção de 
artesanatos, a fruta do buriti é apreciada e consumida em 
abundância pelo povo Xavante.



CONCEITO DO SÍMBOLO - PENA

Pena
Utilizamos a pena para representar o cocar que geralmen-
te é confeccionado de penas. O cocar é um artefato/orna-
mento/adorno utilizado por muitas etnias. Sua função 
varia de etnia para etnia, podendo servir de ornamento a 
um símbolo de status ou hierarquia. 



A MARCA

Apresentamos ao lado, o uso preferencial da marca.

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

Selo com efeito de pintura, para lembrar o 
traçado das pinturas corporais indígenas.

Ícones agrupados, formando apenas uma 
única forma aplicado sobre o selo.

Tipografia experimental, seguindo uma linha 
mais rústica, sem muita definição do traçado.



ÁREA DE RESGUARDO

A área de resguardo ou área de proteção é utilizada 
para evitar possíveis interferências na identidade 
visual e garantir a sua devida legibilidade. Foi delimi-
tada uma área representada ao lado.

Essa limitação também deverá ser seguida nas demais 
versões da marca.

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

0,8cm 0,8cm

0
,8

cm
0

,8
cm



REDUÇÃO

Dimensões mínimas, ao ser reduzida, a marca deve 
manter a relação de proporção entre seus elementos. A 
dimensão mínima foi estabelecida de forma que a 
legibilidade e compreensão da marca sejam preservadas. 

Ao lado estão apresentados os limites de redução.

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

3cm

3cm



CORES

A cor é parte fundamental para a consilidação e reconhe-
cimento de uma marca. Optamos como padrão duas 
cores, extraídas do TIX como cores de utilização comum 
pelas 17 etnias. Para cor primária definimos o vermelho 
e secundária o amarelo.

R  189
G  54
B  43

C  18
M 89
Y  88
K  8

C  8
M 31
Y  81
K  0

R  236
G  182
B  65



TIPOGRAFIA

A fonte Ade Libre BT é a fonte selecionada para represen-
tação textual, uma fonte dinânica com uma curvatura 
“bagunçada”, não mantendo um traçado definido, mas, 
deixando algo mais “experimental” com uma aparência 
“rústica”. Seu uso pode ser em títulos e aplicações.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Ade Libre BT



INTERAÇÃO

Ao lado apresentamos algumas interações com 
fundo claro e escuro.

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização



USO INDEVIDO

Apresentamos o uso indevido da marca, reforçamos para 
que tome atenção na utilização, para estar aplicando da 
forma correta e mantendo a integridade da marca.

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização ECI e PBAI – BR-242/MT

Relatório de Mobilização
ECI e PBAI – BR-242/MT

Relatório de Mobilização

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

ECI e PBAI – BR-242/MT
Relatório de Mobilização

Alteração de corRemoção de Símbolos Alteração de forma Alteração de fonteDistorção



Fonte de pesquisa para elaboração da Identidade Visual:

Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu 50 Anos 
disponível em www.socioambiental.org

FONTES



Rua Felicíssimo de Azevedo, 924
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ecoplan@ecoplan.com.br

www.ecoplan.com.br
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