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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 I - revisão 01, Terra Indígena (TI) Marechal Rondon e
TI Pimentel Barbosa. No Anexo I, estão apresentadas as declarações da equipe
responsável pela elaboração deste relatório, conforme o item nº 2.3.13.1 do edital,
página 50.
O presente documento visa atender à exigência do Edital RDC Eletrônico
nº 163/2017-11 cujo objeto trata 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
242BMT0605242BMT0610-242BMT0615.
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 serem

5

considerados, 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 I – Terras
Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa.
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2.

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA

2.1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR

Nome ou Razão Social
Nº do CNPJ
CTF (IBAMA)
Endereço
Telefone
Representante Legal/Contato
CPF do Representante
Endereço do Representante
Telefone
Endereço Eletrônico
Pessoa de Contato
Endereço do Contato
Telefone
Endereço eletrônico

2.2

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes –
DNIT
04.892.707/0001-00
671360
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A,
Brasília, DF. CEP: 70.040-902.
(61) 3315-4191/4185
Valter Casimiro Silveira
564 286 341 04
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A,
Brasília, DF. CEP: 70.040-902
(61) 3315-4191/4185
cgmab@dnit.gov.br
Eng. Ângela Parente
Setor de Autarquias Norte, Núcleo de Transportes Q-3, B-A,
Brasília, DF. CEP: 70.040-902
(61) 3315-4191/4185
cgmab@dnit.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA

Nome ou Razão Social
Nº do CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Representante Legal
CPF do Representante
Endereço do Representante
Telefone
Endereço eletrônico
CTF (IBAMA)
Pessoa de Contato
CPF do Contato
Endereço do Contato
Telefone
Endereço eletrônico
CTF (IBAMA)

Ecoplan Engenharia Ltda.
92.930.643/0001-52
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP:
90540-110, Porto Alegre/RS.
(51) 3272-8900 / (51) 3342-3345
Engº Julio Fortini de Souza
430.431.270-72
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP:
90540-110, Porto Alegre/RS.
(51) 3272-8904
ecoplan@ecoplan.com.br
211.965
Sandra Sonntag
440.840.800-04
Rua Felicíssimo de Azevedo, 924. Bairro Higienópolis, CEP:
90540-110, Porto Alegre/RS.
(51) 3272-8970
sandra@ecoplan.com.br
904.882
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3.

INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

3.1

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Processo Administrativo Contrato

Nº Edital

Publicação no DOU
Nº contrato
Vigência
Objeto
Prazo de Execução
Garantia

3.2

50600.500184/2017-40
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 BR242/MT
Nº 100 de 17 de janeiro de 2018
SR/MT-955/2017-11
547 dias consecutivos
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
547 dias consecutivos
372.671,00 (trezentos e setenta e dois mil seiscentos e
setenta e um reais)

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

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O presente Plano de Trabalho do ECI - Grupo I – revisão 01 visa atender
ao Parecer nº 79/2018/CEPAM/CGMAB/DPP/DNIT SEDE (SEI nº 1956503) 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.
Foram executadas no período de 18 de fevereiro à 26 de março de 2018,
as atividades que contemplaram o produto: Plano de Trabalho do ECI-Grupo I.
3.4

RECURSOS MOBILIZADOS

No quadro a seguir, consta a relação da equipe técnica responsável pela
elaboração do Plano de Trabalho do ECI para o Grupo I (Terra Indígena (TI)
Marechal Rondon e TI Pimentel Barbosa). No Anexo I, estão apresentadas as
declarações da equipe.
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Quadro 3.1 – Relação da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Plano de Trabalho do ECI Grupo I da BR-242/MT.
Nome do
Profissional

Função

Nível
Funcional

Formação

Conselho de
Classe

Eduardo Antônio
Audibert

Coordenador
Técnico

P1

Ciências Sociais

DRT/RS
709/1995

Jones Ricardo
Selbach

Coordenador
Técnico Auxiliar

P2

Planejamento, Gestão e
Desenvolvimento Rural

Gustavo Carlos
Hermes

Administrador

P4

Administração

-

Rita de Cássia
Leichtveis

Secretária

A1

Ensino Médio

-

Fabrício
Fernandes
Coelho

Especialista em
Geoprocessamento

P4

Geografia

164197 CREARS

Daniel Duarte
das Neves

Especialista
Ambiental – Meio
Físico

P2

Geografia

146202 CREARS

Ediléia Patrícia da
Silveira

Especialista
Ambiental – Meio
Biótico

P2

Engenharia Florestal

1200058755
CREA-MT

3.5

Tecnólogo em

200555 CREARS

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.
3.6

ACOMPANHAMENTO CONTRATUAL

Durante o período de 18 de fevereiro à 26 de março de 2018, foram
desenvolvidas as atividades previstas para a elaboração do Plano de Trabalho do
ECI do Grupo I, referente aos serviços prestados na 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. O
documento correspondente 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)
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O cronograma físico-financeiro com a execução contratual de previsões
de pagamento está apresentado no Quadro 3.3.
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATO: 955/2017
OREM DE INÍCIO:

ECI/PBAI DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA BR-242/MT
18/01/2018
MESES

PRODUTOS/EVENTOS

1) Relatório Mobilização

1
18/01/2018
30

2
17/02/2018
/540

18/01/2018
60

3
19/03/2018
/540

18/01/2018
90

4
18/04/2018
/540

18/01/2018
120

5
18/05/2018
/540

18/01/2018
150

6
17/06/2018
/540

18/01/2018
180

7
17/07/2018
/540

18/01/2018
210

8
16/08/2018
/540

18/01/2018
240

9
15/09/2018
/540

18/01/2018
270

15/10/2018
/540

10
18/01/2018 14/11/2018
300
/540

11
18/01/2018 14/12/2018
330
/540

12
18/01/2018 13/01/2019
360
/540

13
18/01/2018 12/02/2019
390
/540

14
18/01/2018 14/03/2019
420
/540

15
18/01/2018 13/04/2019
450
/540

16
18/01/2018 13/05/2019
480
/540

17
18/01/2018 12/06/2019
510
/540

18
18/01/2018 12/07/2019
540
/540

19

X

*Adequação e Aprovação do Relatório de Mobilização (DNIT)

5,00%

2) Plano de Trabalho do ECI

X

*Apresentação nas Tis e Aprovação do plano de Trabalho do ECI

10,00%

3) ECI Preliminar Povo Xavante (Grupo 1)

X

*Análise/Aprovação do ECI Preliminar Povo Xavante (Grupo 1) - FUNAI

10,00%

4) ECI Preliminar Povo Xingú (Grupo 2)

X

5) ECI Consolidado - Povo Xavante e Povo Xingú

X

*Entrega do ECI Consolidado

20,00%

6) Relatório do Plano de Trabalho do PBAI

X

*Análise/Aprovação do Plano de Trabalho do PBAI - FUNAI

5,00%

7) PBAI Preliminar Povo Xavante (Grupo 1)

X

*Análise/Aprovação do PBAI Povo Xavante (Grupo 1) - FUNAI

10,00%

8) PBAI Preliminar Povo Xingú (Grupo 2)

X

*Análise/Aprovação do PBAI Povo Xingú (Grupo 2) - FUNAI

10,00%

9) PBAI Final Povo Xavante (Grupo 1)

X

10) PBAI Final Povo Xingú (Grupo 2)

X

*Análise/Aprovação do PBAI Final Povo Xingú (Grupo 2) - FUNAI

10,00%

Adequação e Aprovação do PBAI FINAL Grupo 1 e 2 - FUNAI

20,00%

Percentual Parcial

0,00%

5,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

0,00%

20,00%

5,00%

0,00%

10,00%

10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

Percentual Acumulado (%)

0,00%

5,00%

5,00%

15,00%

15,00%

15,00%

15,00%

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

45,00%

50,00%

50,00%

60,00%

70,00%

70,00%

80,00%

100,00%

Valor Parcial (R$)

0,00

361.150,00

0,00

722.300,00

0,00

0,00

0,00

722.300,00

0,00

0,00

0,00

1.444.600,00

361.150,00

0,00

722.300,00

722.300,00

0,00

722.300,00

1.444.600,00

Valor Acumulado (R$)

0,00

361.150,00

361.150,00

1.083.450,00

1.083.450,00

1.083.450,00

1.083.450,00

1.805.750,00

1.805.750,00

1.805.750,00

1.805.750,00

3.250.350,00

3.611.500,00

3.611.500,00

4.333.800,00

5.056.100,00

5.056.100,00

5.778.400,00

7.223.000,00

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA.

4.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS

Para a elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI para as
Terras Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa, 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 das Terras Indígenas e
a etnia Xavante 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, tanto as descrições das Terras
Indígenas como do povo Xavante, serão devidamente atualizadas e validadas
através de pesquisas em fontes oficiais.
O Mapa 4.1 ilustra a localização das Terras Indígenas Marechal Rondon
e Pimentel Barbosa ao sul do eixo proposto para a implantação e pavimentação da
Rodovia BR-242.
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4.1

TERRA INDÍGENA MARECHAL RONDON

A Terra Indígena Marechal Rondon (Figura 4.1) está localizada no
município de Paranatinga no Estado do Mato Grosso (Figura 4.1). A área com
98.500,0000 hectares teve o processo de homologação e regularização fundiária
concluído por Decreto Presidencial e emissão de certidões de registro no
Certificado de Recebíveis Imobiliários e na Secretaria do Patrimônio da União. No
território atualmente, o grupo vive nas aldeias Arimateia e Batovi.
O povo Xavante é a etnia da qual este território tradicionalmente
ocupado pertence. Os Xavante são da família linguística Jê do tronco Macro-Jê e
estão distribuídos em cerca de 200 aldeias situadas em nove Terras Indígenas.
Em 2007, o povo Xavante tinha cerca de 13.000 membros em diversas
Terras Indígenas que constituem parte do seu antigo território de ocupação
tradicional há pelo menos 180 anos, na região compreendida pela Serra do
Roncador e pelos vales dos rios das Mortes, Culuene, Couto de Magalhães, Batovi
e Garças, no leste mato-grossense. Afora as Terras Indígenas Chão Preto e
Ubawawe que são contíguas a TI Parabubure, as demais terras Xavante - Marechal
Rondon,
Maraiwatsede,
São
Marcos,
Pimentel
Barbosa,
Areões
e
Sangradouro/Volta Grande - são geograficamente descontínuas. Assim, as TI
Marechal Rondon e Pimentel Barbosa são territórios que pertencem a mesma etnia
(Xavante). Desta forma, as características históricas de resistência, ocupação,
organização social e cultural possuem diversas semelhanças entre si.
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Figura 4.1 – Troca de presentes entre Xavante e SPI. (Fonte: Lamônica/Museu do Índio –
1951).

4.2

TERRA INDÍGENA PIMENTEL BARBOSA

A Terra Indígena Pimentel Barbosa se localiza nos municípios de
Canarana e Ribeirão Cascalheira, no Estado do Mato Grosso. A área possui
328.966,4440 hectares e teve o processo de homologação e regularização
fundiária concluído entre 1986 a 1987, sob o Decreto Presidencial número 93.147
de 1986 e com os documentos de registro no Certificado de Recebíveis Imobiliários
e na Secretaria do Patrimônio da União emitidos em 1987 e 1988,
respectivamente. A TI Pimentel Barbosa é a maior reserva Xavante demarcada e
a mais preservada do ponto de vista de sua biodiversidade.
Os Xavante são da família linguística Jê do tronco Macro-Jê e estão
distribuídos em cerca de 200 aldeias situadas em nove terras indígenas. No início
do século XVIII, os Xavante localizavam-se no que atualmente é o estado de Goiás,
a leste da região que ocupam no presente.
O povo Xavante (Figura 4.2) tem como característica na sua cultura a
realização de diversos cerimoniais. O cerimonial wai’a, por exemplo, é um ritual
masculino, onde os homens têm acesso e repassam conhecimentos considerados
“sobrenaturais”, diretamente relacionados às dicotomias vida/morte, bem/mal,
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doença/cura. O cerimonial Oi´ó é o primeiro cerimonial de luta público para os
meninos pequenos.
As lutas wa’i ocorrem antes da ida dos garotos para a casa dos solteiros,
momento em que se tornam oficialmente membros de uma das oito classes de
idade xavante. Nas lutas, meninos da mesma idade, assim como meninas, reagem
a troças e provocações de um homem.
Nas corridas de revezamento, outro cerimonial importante, cada
participante carrega sobre os ombros uma tora de buriti (aproximadamente 80
quilos para os homens e 60 para as mulheres) em trechos curtos. Após essa tora
é transferida aos ombros de algum outro membro de seu “time”. Tais toras são
transportadas pelos corredores ao longo de trajetos de extensão aproximada entre
seis e oito quilômetros, que terminam no centro da aldeia.
Outro cerimonial importante na cultura Xavante é a celebração do
casamento (Adaba). A união é preferencialmente entre os Xavante é realizado
entre um grupo de irmãos e irmãs, do qual deriva a possibilidade da poligamia
sororal (casamento de um homem com diversas irmãs reais e/ou classificatórias).
Após o casamento, o homem passa a morar na casa do sogro, assim praticando a
uxorilocalidade. A celebração do adaba, se dá após o casal haver vivido junto
durante um certo período e a união ser estável.

Figura 4.2 – Cacique Sumené. (Fonte: Rafael Govari/ISA)
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5.

PLANO DE TRABALHO

Para a elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI para as
Terras Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa, 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 ().
O respectivo Plano de Trabalho, para elaboração do ECI, para as Terras
Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa, apresenta as atividades a serem
desenvolvidas, a respectiva equipe técnica responsável pelo desenvolvimento das
mesmas, o referencial teórico-metodológico para a execução destas atividades, o
cronograma de todas as etapas previstas na fase do ECI 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 será
denominada GRUPO I que estudará as Terras Indígenas Marechal Rondon e
Pimentel Barbosa, ambas pertencentes à etnia Xavante e a outra equipe
denominada GRUPO II que estudará atuará in loco no Território Indígena do Xingu,
que abrange o Parque do Xingu, a TI Ikpeng, a TI Batovi e a TI Pequizal de Naruvôtu.
Este Plano de Trabalho refere-se ao Grupo I e, para a elaboração do ECI
deste Grupo, deverá ser considerado levantamento apenas de dados secundários,
pois, conforme Edital nº 163/2017-11, as Terras Indígenas Marechal Rondon e
Pimentel Barbosa estão localizadas a mais de 40 km do traçado da rodovia,
excedendo a Área de Influência Indireta do empreendimento rodoviário para a
região da Amazônica Legal. Quanto aos dados secundários, à pesquisa deve ser
abrangente e exaustiva, visto a riqueza de informações já existentes sobre estas
Terras Indígenas.
O cronograma do Plano de Trabalho deverá prever que os Estudos do
Componente Indígena – ECI sejam realizados em 12 meses, considerando a
diversidade étnica, quantidade de aldeias e todo arcabouço teórico intrínseco a
atividade.
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
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
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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;

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:


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 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;
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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 (Figura 5.1), apresentam
a seguinte situação.

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 o referencial teóricometodológico a ser seguido para a elaboração do ECI em razão das obras da
Rodovia BR-242/MT. São objetivos específicos do Plano de Trabalho:


Apresentar a equipe técnica mobilizada para a elaboração do ECI;



Informar o cronograma previsto para a elaboração do ECI;
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Apresentar os resultados desejados e



Atender as instruções do Termo de Referência – TR, expedido pela FUNAI.

O objetivo geral do ECI é identificar e analisar os impactos socioambientais,
decorrentes do empreendimento nas comunidades indígenas. Também são
importantes os seguintes objetivos específicos:

5.2



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
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.

da

comunidade

indígena

com

relação

ao

DADOS DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

No Quadro 5.1 é apresentada a relação de profissionais que participarão
da elaboração do Estudo do Componente Indígena – ECI.
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No Anexo II são apresentados os Termos de Compromisso Individual de
cada Profissional – FUNAI. No Anexo IV, são apresentadas as Carteiras de
Vacinação e, por fim, no Anexo V são apresentados os respectivos Currículos dos
profissionais.
Quadro 5.1 – Relação equipe técnica mobilizada no ECI da BR-242/MT.
Nome do
Profission
al

Função

Nível
Funciona
l

Formação

Localizaçã
o

Conselho
de Classe

CTF
(IBAMA)

Sandra
Sonntag

Coordenadora
Geral

P0

Engenharia
Civil

Porto
Alegre/RS

69715
CREA-RS

255.243

Eduardo
Antônio
Audibert

Coordenador
Técnico

P1

Ciências
Sociais

Porto
Alegre/RS

DRT/RS
709/1995

20.511

Porto
Alegre/RS

200555
CREA-RS

5.287.07
6

Tecnólogo em

Jones
Ricardo
Selbach

Coordenador
Técnico Auxiliar

P2

Gustavo
Carlos
Hermes

Administrador

P4

Administração

Porto
Alegre/RS

-

-

Rita de
Cássia
Leichtveis

Secretária

A1

Ensino Médio

Porto
Alegre/RS

-

-

164197
CREA-RS

4.915.33
8

Fabrício
Fernandes
Coelho

Planejamento,
Gestão e
Desenvolvimen
to Rural

Especialista em
Porto
Geoprocessamen
P4
Geografia
Alegre/RS
to
Grupo I – TIs Marechal Rondon e Pimentel Barbosa

Sinara
Santos
Robin

Coordenadora
Setorial

P1

Ciências
Sociais

Porto
Alegre/RS

-

-

Larissa
Cykman

Coordenadora
Setorial Auxiliar

P3

Antropologia

Porto
Alegre/RS

-

6.537.42
1

Daniel
Duarte
das Neves

Especialista
Ambiental – Meio
Físico

P2

Geografia

Porto
Alegre/RS

146202
CREA-RS

1.762.04
8

Andrei da
Silveira
Langoni

Especialista
Ambiental – Meio
Biótico

P3

Biologia

Porto
Alegre/RS

081378-03
CRBio

5.379.73
9

Ediléia
Patrícia da
Silveira

Especialista
Ambiental – Meio
Biótico

P2

Engenharia
Florestal

Cuiabá/MT

120005875
5 CREA-MT

904.836

Maíra
Calderan
Dalzotto

Auxiliar de
Escritório

A2

Acadêmica de
Biologia

Porto
Alegre/RS

-

-

Guilherme
Pereira
Anflor

Auxiliar de
Campo

A2

Acadêmico de
Engenharia
Cartográfica

Porto
Alegre/RS

-

-
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Nome do
Profission
al

Função

Nível
Funciona
l

Indígena
(1)

Auxiliar de
campo indígena

A2

Formação

Localizaçã
o

Conselho
de Classe

CTF
(IBAMA)

-

-

-

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.
5.3

REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO

A produção do Estudo do Componente Indígena (ECI) apoiar-se-á em três
frentes multidisciplinares de pesquisa, a saber: pesquisa 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. As etapas do estudo
deverão ser realizadas exclusivamente em gabinete, ancorada apenas em dados
secundários, pois, conforme o Edital nº 163/2017 para a TI Marechal Rondon e
Pimentel Barbosa, estão previstos levantamento secundários, pelo motivo destas
Terras Indígenas se localizarem a mais de 40 km do traçado da rodovia BR-242/MT,
excedendo assim a Área de Influência Indireta de empreendimento rodoviário da
Amazônia Legal.
A abordagem através de dados secundários, pode sim,
apresentar um ECI consistente na contextualização da ocupação indígena e na
apresentação de conhecimentos ecológicos tradicionais geralmente desenvolvidos
pelos povos indígenas, sendo que para isso, a pesquisa deve ser abrangente e
exaustiva, visto a riqueza de informações já existentes para estas Terras
Indígenas.
O referencial teórico metodológico previsto neste Plano de Trabalho será
utilizado na elaboração do ECI respeitando as especificidades de cada Terra
Indígena, e reconhecendo os sistemas de autoridade, formas e foros de
deliberação interna do povo Xavante. Apontados os veios centrais da produção
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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.

Por se tratar de desenvolvimento de estudo em fontes secundárias
difusas, faz-se necessário a utilização de metodologia capaz de sistematizar as
produções coletadas. Nesse sentido, a metodologia utilizada no desenvolvimento
dos estudos será do tipo revisão, baseada na descrição, bibliográfica e documental,
mais precisamente denominada como Revisão Sistemática (RS) qualitativa, ou
seja, quando a informação obtida a partir dos estudos incluídos não é susceptível
à análise estatística somente (ATALLAH; CASTRO, 1997).
Esse método tem sido aceito pela academia e universo profissional pela
capacidade de integrar pesquisas individuais existentes, e conforme Egger e Smith
(1998) citado por Siwek et al. (2002), a RS permite integrar a informação existente
sobre uma determinada temática, agrupando analiticamente os resultados
procedentes de estudos primários realizados em locais e momentos diferentes por
grupos de pesquisa independentes. Por se tratar de apresentação objetiva de
informação e evidência, evita-se, qualquer tipo de manifestação de
recomendações pessoais derivadas do estudo (COCHRANE, 2001).
A operacionalização da metodologia partirá da definição de intervalo
temporal, a partir da obtenção dos estudos e pela definição de expressões
relacionadas às temáticas indicadas no roteiro metodológico – FUNAI. Ao definir,
os temas de estudo, estrutura-se questionário com perguntas claras e pertinentes,
capazes de gerar respostas afirmativas ou negativas. Esse instrumento é
conhecido como Teste de Relevância e apresenta critérios inclusivos referentes à
data de realização da pesquisa, tipo de estudo, apresentação de resultados
originais, exposição ou intervenção, dentre outros (HEDGES, 1994). Entre os
critérios de exclusão, se optará pela identificação de ambiguidade dos resultados
e apresentação insuficiente de resultados (inconsistências), assim como, estudos
de baixa qualidade ou com erros sistemáticos serão excluídos (COUNSELL, 1997).
Por se tratar de revisão sistemática de estudos (literatura), os autores
das fontes originais são citados como fontes secundárias, uma vez que a base de
construção do texto é o conjunto de documentos selecionados.
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5.3.1

REFERENCIAL PARA O DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL

O referencial teórico e metodológico para o diagnóstico sociocultural
apoiar-se-á, em metodologias de análise de dados secundários. 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, legislações e relatórios de fontes oficiais.
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.
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.
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
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a pesquisa bibliográfica diz respeito ao conjunto de
conhecimentos humanos reunidos nas obras. Tem como base
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 das comunidades
indígenas, bem como das relações entre elas, sendo que 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.).
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

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. Em
consonância com tais determinações, a equipe técnica buscará através das
reuniões de apresentação dos estudos aos indígenas, garantir a estes informações
e participação, pois, embora, não esteja previsto para estas TIs levantamento de
campo, deverá ser considerada a organização sociocultural e política do povo
Xavante.
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5.3.2

REFERENCIAL PARA A CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

Para a caracterização ambiental das Terras Indígenas pertencentes ao
Grupo I (Marechal Rondon e Pimentel Barbosa) serão utilizadas as informações
disponíveis em fontes oficiais e os estudos ambientais já realizados na fase de
licenciamento prévio realizados nos empreendimentos em sinergia com a BR242/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.
A caracterização ambiental será realizada através de dados secundários,
conforme especificado no Edital nº 163/2017-11, uma vez que estas TIs estão
localizadas a mais de 40 km do traçado da rodovia, excedendo a Área de Influência
Indireta do empreendimento rodoviário para a região da Amazônia Legal. Quanto
aos dados secundários, a pesquisa deve ser abrangente e exaustiva, visto a
riqueza de informações já existentes sobre estas Terras Indígenas, conforme
anteriormente citado.
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
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).
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.
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A caracterização da 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 uma pesquisa secundária abrangente e extensa.
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
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.
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
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serão identificados, através de dados secundários, os problemas 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
secundários coletados para os estudos ambientais 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 para estes estudos.
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.
Todas as informações coletadas em dados secundários 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 a partir de dados secundários. Estes 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
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temporal e uma resolução espacial adequada à escala do trabalho. A série de
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.
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 deve confluir em uma compreensão global e sistêmica da
complexidade de implicações que o projeto de construção da BR-242 implica para
as Terras Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa. Assim, criam-se as
condições para a visualização de um modelo dos impactos possíveis, 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
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.
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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:



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
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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. 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,
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

37

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 I
1.1. Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo I pelo DNIT
1.2. Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo I pela FUNAI
1.3. Apresentação, para considerações e validação, do Plano de
Trabalho Grupo I para as Comunidades Indígenas e para a FUNAI.
2. Elaboração do ECI Preliminar Grupo I
2.1. Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo I pelo DNIT
2.2. Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo I pela FUNAI
2.3. Apresentação, para considerações e validação, do ECI Preliminar
Grupo I para as Comunidades Indígenas e para a FUNAI.
3. ECI Grupo I Consolidado
3.1. Apresentação do ECI Consolidado Grupo I para as Comunidades
Indígenas e FUNAI

Sequencialmente apresenta-se o detalhamento das principais etapas a
serem desenvolvidas.
5.4.1

PESQUISA DE DADOS SECUNDÁRIOS

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 da etnia Xavante. Também é
importante levantar informações sobre os aspectos ambientais e históricos das
Terras Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa, 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.

38

A coleta de dados sobre a população nas aldeias, a infraestrutura
interna, a saúde e a educação são coletados 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 da FUNAI de Barra do Garças/MT e as Coordenações
Técnicas Locais (CTLs). Estas reuniões devem anteceder o trabalho de campo, a
elaboração e o desenvolvimento do ECI (Quadro 5.3).
Quadro 5.3 – Atividades previstas para o início do trabalho.
Atividades

Objetivos

Plano de Trabalho

Programação das Atividades

Pesquisa de dados
secundários

Subsidiar o ECI e a elaboração da
proposta de plano de trabalho.

Planejamento
reuniões com a
FUNAI

5.4.2

Planejar as atividades a serem
realizadas junto aos indígenas e;
Coletar informações junto a FUNAI para
elaboração do ECI.

Ações
Apresentação da equipe
através de relatório específico
Pesquisa bibliográfica e
documental.
Reunir com CGLIC, CR Barra
do Garças e CTLs para
apresentação de resultados.

SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ELABORAÇÃO DO ECI

A etapa de sistematização refere-se a compilação e análise dos dados
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 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 da TI Marechal Rondon e Pimentel
Barbosa.
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 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 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
as conclusões obtidas no trabalho devem ser defensáveis, garantidas e passíveis
de explicações alternativas (GIL, 2008). Destaca-se também a importância desta
etapa no que tange ao diálogo acerca dos impactos e das medidas propostas.
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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 guardando a relação de causa-efeito
entre impacto e medida).
Após a apresentação dos estudos às comunidades indígenas e com a
manifestação da FUNAI a equipe técnica poderá protocolar a versão final do ECI.
Após as reuniões, também ocorrerá a entrega do “Relatório da Apresentação do
ECI nas TIs” ao empreendedor. O Quadro 5. 4 abaixo representa a síntese desta
etapa.
Quadro 5. 4 – Atividades Previstas para a elaboração do ECI.
Atividades

ECI preliminar

Objetivos

Ações

Obter aprovação do ECI preliminar

Elaborar o relatório com os
resultados; protocolar o ECI
preliminar junto ao
empreendedor.

Apresentar o ECI preliminar às
comunidades envolvidas.

Apresentação do ECI
preliminar as comunidades.

Apresentar o ECI preliminar e
debater os resultados com a,
CGLIC, a CR de Barra do
Graças/MT e CTLs.

Reunir com os órgãos da
FUNAI

Etapa Devolutiva
Reunião com as lideranças
para apresentação do ECI
preliminar
Reuniões com a FUNAI

ECI Consolidado

Relatório da Apresentação
do ECI nas TIs

5.5

Obter aprovação do ECI
Consolidado

Apresentar ao empreendedor os
resultados das reuniões do ECI

Elaborar o ECI consolidado
com base nas contribuições
tiradas das reuniões com a
FUNAI e as comunidades.
Protocolar o ECI definitivo
junto ao empreendedor
Elaborar o relatório com a
descrição das reuniões e
protocolar o relatório junto ao
empreendedor

CRONOGRAMA

O cronograma foi elaborado com base no prazo estabelecido no Edital
RDC nº 163/2017-11 que prevê 12 meses para a execução dos Estudos. Sendo
assim, o Quadro 5. 5 apresenta uma estimativa, visto que as informações podem
mudar de acordo com o tempo de aprovação de cada produto e pela dinâmica que
será desenvolvida para a apresentação dos produtos. Quando da apresentação do
Plano de Trabalho às Comunidades Indígenas, deverão ser levantadas junto aos
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mesmos, as datas para as apresentações, discussões e validações de todos os
produtos, objetivando respeitar os calendários de atividades internas das
comunidades.
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Id

Nome da tarefa
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Mês 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
ECI - GRUPO I
Elaboração do Plano de Trabalho Grupo I
Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo I pelo DNIT
Análise e Aprovação do Plano de Trabalho Grupo I pela FUNAI
Apresentação para Validação e Adequações do Plano de Trabalho Grupo I para as
Comunidades Indígenas e para a FUNAI
Elaboração do ECI Preliminar Grupo I
Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo I pelo DNIT
Análise e Aprovação do ECI Preliminar Grupo I pela FUNAI
Apresentação para Validação e Adequações do ECI Preliminar Grupo I para as
Comunidades Indígenas e para a FUNAI
Elaboração do ECI Grupo I Consolidado
Apresentação do ECI Consolidado Grupo I para as Comunidades Indígenas e FUNAI
Análise e Aprovação do ECI FINAL Grupo I pelo DNIT, FUNAI e Indígenas

As 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.

Tarefa

Mês 2

Mês 3

Mês 4

Ano 1

Mês 5

Mês 6

Mês 7

Mês 8

Mês 9

Mês 10

Mês 11

Mês 12

Mês 13

5.6

RESULTADOS DESEJADOS

Os estudos realizados resultarão em um conjunto de conhecimentos
relativos as TIs Marechal Rondon e Pimentel Barbosa. Os dados consolidados 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 da
Apresentação do ECI nas TIs, e 2) Relatório do Parecer Final da FUNAI.
Os relatórios destinados ao 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 engajados no estudo);



Caracterização do empreendimento (contexto histórico, a localização
geográfica, e demais estruturas que compõem o projeto de engenharia);



Marcos Legais;



Metodologia e procedimentos adotados;



Dados Gerais das TIs (situação fundiária, reivindicações e limites, aspectos
demográficos e etc.);
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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 final), 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.
Somente com as considerações tiradas das reuniões participativas com os
indígenas é que a equipe técnica terá subsídios para elaborar o ECI versão final.
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6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguindo a premissa da Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março
de 2015, as atividades deverão contar com a participação dos grupos indígenas e
seus saberes, 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 das Terras
Indígenas Marechal Rondon e Pimentel Barbosa e do Território Indígena do Xingu
possuir proximidade, não significa o isolamento, como também não isenta a busca
de compreensão e análise 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.
Foi criada uma identidade visual do contrato sendo a mesma
desenvolvida por um designer gráfico, e, para a sua criação, foi levado em
consideração os símbolos representativos de cada etnia pertencente tanto ao TIX
quanto do Xavante, devido ao escopo dos serviços englobarem estas etnias (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.

47

7.

BIBLIOGRAFIA

ATALLAH, N. A.; CASTRO A. A. Revisões sistemáticas da literatura e metanálise: a
melhor forma de evidência para tomada de decisão em saúde e a maneira mais
rápida de atualização terapêutica. Diagnóstico & Tratamento. v.2, n.2, p.12-15,
1997.
EGGER, M.; SMITH, G. D. Bias in location and selection of studies. BMJ. v. 316, p. 616, 1998.
COCHRANE. The Cochrane Collaboration.Preparing, maintaining and promoting the
accessibility of systematic reviews of the effects of health care interventions.
Disponível em: <http://www.cochrane.de/cc/cockrane/cdRS.htm>. Acesso em: 08
jan. 2018.
CORDIOLI, S. Enfoque participativo - Um processo de mudança. Conceitos,
instrumentos e aplicação prática. Porto Alegre: Gênesis, 2001.
COUNSELL, C. Formulating questions and locating primary studies for inclusion in
systematic reviews. Ann Intern Med. v.1, n.127, p.380-7, 1997.
FACHIN, Odília. 1993. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Atlas.
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. São. Paulo: Atlas, 1999.
HEDGES, L. V. Statistical considerations. In: Cooper H, Hedges LV editors. The
Handbook of Research Synthesis. New York: Russell Sage Foundation, 1994.
LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. 1982. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas.
LEOPOLD, L.B. 1971. A procedure for evaluating environmental impact. Washington.
D.C.: Geological Survey.
ROSS, Helen. Community social impact assessment: a framework for indigenous
peoples. Environmental Impact Assessment Review, 1990; 10:185-193.

49

8.

ANEXOS

A seguir estão listados os anexos, que foram referenciados ao longo
deste relatório:


Anexo I – Declarações da equipe responsável pela elaboração 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 (FUNAI);



Anexo IV - Cópia das Carteiras de Vacinação da equipe;



Anexo V – Currículos da equipe técnica;



Anexo VI – Ofício nº 003/2018 ECI/PBAI/BR-242MT;



Anexo VII - Manual de Identidade Visual.
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81
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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 representação 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 (figura selecionada para
representar os Aweti). É um processo desenvolvido por
várias etnias do TIX, mas especialmente pelos Aweti,
que chamam o produto de tikyt.

CONCEITO DO SÍMBOLO - IKPENG

Ikpeng
A figura 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 - 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 figura escolhida para representar o Kamaiurá foi as
flautas, instrumento de destaque na cultura Kamaiurá,
as flautas uruá normalmente são utilizadas no Ritual
Kuarup e as flautas 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 gráficos que
representam figuras da rica cosmologia e mitologia do grupo.

CONCEITO DO SÍMBOLO - KISÊDJE

Kisêdje
Para representação do Kisêdje em especial as mulheres, utilizamos a figura 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.

CONCEITO DO SÍMBOLO - KUIKURO

Kuikuro
Representamos o Kuikuro com a figura 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 - 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 necessidades. Esse algodão é especialmente útil para a feitura de cintos
masculinos, para os fios de amarração das redes de buriti, para
enfiar 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 suplementar 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 geografia, que reflete 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, certamente 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 representação do Trumai, utilizamos a figura de um dardo de arremesso.

CONCEITO DO SÍMBOLO - WAUJÁ

Waujá
Os Waujá são notórios por sua cerâmica, figura 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 reconhecidas 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 (flautas 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, figura 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 (figura 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 geralmente é confeccionado de penas. O cocar é um artefato/ornamento/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

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.

Apresentamos ao lado, o uso preferencial da marca.
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ÁREA DE RESGUARDO

0,8cm

0,8cm

A área de resguardo ou área de proteção é utilizada
para evitar possíveis interferências na identidade
visual e garantir a sua devida legibilidade. Foi delimitada uma área representada ao lado.
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0,8cm

Essa limitação também deverá ser seguida nas demais
versões da marca.

0,8cm

REDUÇÃO

3cm
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3cm

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.

CORES

A cor é parte fundamental para a consilidação e reconhecimento 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

R 236
G 182
B 65

C 8
M 31
Y 81
K 0

TIPOGRAFIA

Ade Libre BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

A fonte Ade Libre BT é a fonte selecionada para representação 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.

INTERAÇÃO
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Ao lado apresentamos algumas interações com
fundo claro e escuro.
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USO INDEVIDO

Remoção de Símbolos

Alteração de cor

Alteração de forma

Distorção

Alteração de fonte
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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.
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FONTES

Fonte de pesquisa para elaboração da Identidade Visual:
Almanaque Socioambiental Parque Indígena do Xingu 50 Anos
disponível em www.socioambiental.org
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