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1.0 
Introdução 
 
O presente documento apresenta o Estudo do Componente Indígena em atendimento ao processo 
de licenciamento ambiental do AHE Tabajara, situado no rio Ji-Paraná ou Machado, Estado de 
Rondônia em trâmite no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, no âmbito do P.A. IBAMA n° 02001.004419/2007-31. Sua estrutura está 
alinhada ao roteiro teórico e metodológico preconizado pelo instituto do licenciamento ambiental 
e atende ao Termo de Referência - TR (Processo FUNAI nº. 08620.01032/2008) emitido pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI em 13 de fevereiro de 2012.  
 
O TR elaborado pela FUNAI estabelece as diretrizes e procedimentos a serem adotados para 
elaboração do Estudo de Componente Indígena – ECI e, em alinhamento com o estabelecido na 
Portaria Interministerial nº. 601 de 24 de março de 2015 (anteriormente Portaria Interministerial 
n° 419/2011), definiu, unicamente, a Terra Indígena Tenharim/Marmelos como objeto da 
análise do ECI. Além disso, por meio do Ofício nº 4/2013/DPDS-FUNAI-MJ, definiu como objeto 
de estudo os índios Kagwahiva da TI Tenharim/Marmelos. 
 
A Terra Indígena Tenharim/Marmelos está localizada integralmente no estado do Amazonas, nos 
municípios de Humaitá e Manicoré, possui área de 497.521 hectares juridicamente consolidada, 
com processo de regularização concluído e registro no Cartório de Registro de Imóveis da União. 
A TI é constituída por dez aldeias, sendo que oito estão distribuídas ao longo da rodovia BR-
230/AM, a saber, Vila Nova, Marmelos (composta por quatro segmentos residenciais 
denominados Marmelos I, II, III e IV), Bela Vista, Trakuá, Kampinhu-hu, Taboka, Mafuí e 
Kastanheira, além de duas aldeias localizadas na Rodovia do Estanho denominadas Jakuí e 
Karanaí. 
 
O Mapa 1.0.a e 1.0.b representam a localização da Terra Indígena Tenharim/Marmelos e do AHE 
Tabajara. Como registrado em diversos pontos e seções do presente documento, o empreendimento 
proposto não está situado nas bacias hidrográficas que drenam a Terra Indígena 
Tenharim/Marmelos. O AHE Tabajara é proposto no rio Ji-Paraná e os cursos d’água que drenam 
a TI são os rios Marmelos e Preto, nenhum deles tributário do rio Ji-Paraná. 
 
Também em relação à localização é necessário destacar que o empreendimento proposto está 
situado no estado de Rondônia, integralmente no município de Machadinho D’Oeste. Não há 
ligações viárias entre o local de implantação do AHE Tabajara e o interior da Terra Indígena 
Tenharim/Marmelos. Todo o acesso à TI é efetuado, necessariamente, pela Rodovia 
Transamazônica (BR-230), no trecho entre a cidade de Humaitá e a localidade de Santo Antônio 
do Matupi, situada no município de Manicoré. As aldeias indígenas estão predominantemente 
situadas ao longo da rodovia. 
 

 
1 Anexo I da Portaria Interministerial N° 60 de 24 de março de 2015, que estabelece como intervenção do 
empreendimento o limite de 40 km medidos a partir do eixo do barramento e respectivo corpo central do reservatório. 
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A TI Tenharim/Marmelos é habitada por indígenas conhecidos como Tenharim, grupo que se 
insere em um conjunto mais amplo de povos que chamam a si mesmos de Kagwahiva, etnônimo 
que, grosso modo, significa algo como “a gente”, “nós”. Além da autodenominação, os povos 
Kagwahiva são falantes de uma língua pertencente à família Tupi-Guarani e se organizam 
conforme um mesmo sistema de metades matrimoniais com nomes de aves, que, no caso dos 
Tenharim, se denominam Mutum-Nanguera e Kwandu-Taravé (gavião real). 
 
Objetivando iniciar as atividades do Estudo do Componente Indígena foi elaborado um Plano de 
Trabalho seguindo as determinações e orientações do Termo de Referência. Este Plano de 
Trabalho foi apresentado aos Tenharim em 03 de setembro de 2014, na aldeia Marmelos II, com a 
presença de representantes da CGLIC/FUNAI, ELETRONORTE e JGP Consultoria. Como 
resultado, as lideranças apresentaram demandas de alteração do Plano que foram prontamente 
incorporadas, sendo agendado o início das atividades que seriam realizadas no âmbito do Estudo 
de Componente Indígena. Os levantamentos de campo foram realizados pela equipe técnica 
multidisciplinar em duas etapas, sendo a primeira entre os dias 02 e 28 de novembro de 2014, e a 
segunda, dividida em dois períodos, entre 09 a 14 de novembro e 23 de novembro a 02 de 
dezembro de 2015. 
 
Em levantamentos em campo e por meio das diversas atividades desenvolvidas foi possível 
observar a diversidade territorial e socioambiental da TI Tenharim/Marmelos e obter depoimentos 
com a percepção dos Tenharim sobre seu território e sobre o empreendimento proposto. Os 
resultados destes levantamentos, consolidados na caracterização e análise socioambiental da área 
e das aldeias Tenharim, subsidiaram a análise feita pela equipe de Consultoria no presente estudo 
sobre os potenciais impactos relacionados ao empreendimento sobre o território e o modo de vida 
indígena, a indicação de medidas mitigadoras e compensatórias cabíveis, e a conclusão sobre sua 
viabilidade. 
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1.1 
Histórico do Processo na FUNAI 
 
A elaboração e análise do presente ECI vem se desenvolvendo no âmbito da FUNAI desde 2012, 
razão pela qual é feito um breve relato das etapas e providências já percorridas.  
 
 Janeiro de 2012 - Apresentação do projeto e dos aspectos socioambientais à equipe técnica 

da CGGAM/Funai, 17/01/2012. Convite à Funai para participar de vistoria técnica 
juntamente à equipe do IBAMA. Convite declinado; 

 Maio de 2012 - Emissão de Termo de Referência pelo IBAMA em 04/05/2012 para 
realização do EIA do AHE Tabajara, a conter anexo com o Termo de Referência Específico 
para o Estudo do Componente Indígena – ECI; 

 Setembro de 2012 - Realização de reunião conjunta IBAMA, FUNAI, MME e 
desenvolvedores do ECI, em 13/09/2012, para debater o Termo de Referência Específico. 
Nesta reunião é debatida a questão da referência à possível presença de índios isolados na TI 
Tenharim/Marmelos, por meio de uma nota de rodapé, sem, contudo, apresentar um roteiro 
específico no TR a ser seguido; 

 Janeiro de 2013 - Emissão do Ofício nº 04/2013/DPDS-Funai-MJ, de 02/01/2013, com ajustes 
e esclarecimentos quanto ao TR, dentre os quais define a TI Tenharim/Marmelos como a única 
Terra Indígena objeto de estudo para este ECI. Em resposta à indagação relativa à conduta a 
ser adotada caso haja índios isolados na TI Tenharim/Marmelos, neste Ofício é informado que 
a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato - CGIIRC é a responsável pelas 
ações relativas ao tema e que já havia sido instada a se manifestar; 

 Outubro de 2013 - Protocolo do Plano de Trabalho na FUNAI (CE-EEM-463/2013, de 
29/10/2013); 

 Dezembro de 2013 - Ocorreu um conflito entre usuários da BR 230 e os Tenharim, resultando 
em 3 mortes, com interveniência da Força Nacional de Segurança, suspendendo qualquer 
estudo ou reunião na TI; 

 Abril de 2014 - Ofício nº 232/2014/DPDS-Funai-MJ, de 02/04/2014 aprova o Plano de 
Trabalho protocolado por meio da CE-EEM-463/2013; 

 Julho de 2014 - Participação em reunião do Conselho Consultivo do Parque Nacional dos 
Campos Amazônicos – 1º contato com lideranças Tenharim que solicitam ser consultados 
como parte do processo de licenciamento; 

 Setembro de 2014 - Apresentação do Plano de Trabalho e da equipe à comunidade, em reunião 
na aldeia Marmelos, momento em que os indígenas puderam contribuir com o Plano de 
Trabalho, solicitando adequações. Tal solicitação foi consolidada por meio da Carta de 
03/07/2014, da Associação do Povo Indígena Tenharim Morõgwitá – APITEM; 

 Outubro de 2014 - Protocolo versão final do Plano de Trabalho, após apresentação, debate e 
acolhimento das alterações solicitadas pela comunidade indígena na reunião de setembro 
ocorrida na TI Tenharim/Marmelos; 
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 Novembro de 2014 - Primeira etapa de trabalho de campo. Nesta fase ocorreu uma visita à 
localidade do AHE Tabajara, no rio Ji-Paraná, que contou com a participação de representantes 
da Associação do Povo Indígena Tenharin Morõgwitá - APITEM, lideranças Tenharim e 
servidores da FUNAI. Como parte da metodologia participativa, a equipe de consultoria 
realizou visitas em campo nas áreas de uso dos indígenas das várias aldeias e coletou 
depoimentos sobre usos pretéritos. Surgiu a ideia entre os Tenharim de realizar uma expedição 
às cabeceiras dos rios Marmelos e Preto na TI, por rio. A proposta dos Tenharim envolveria a 
inclusão de grupo numeroso de representantes que juntamente com a consultoria e equipes de 
apoio (enfermeiro, cozinheiros, entre outros) realizariam uma expedição de pelo menos 30 
dias, com várias embarcações.  

 Dezembro de 2014 – A demanda dos Tenharim é relatada à Funai por meio da CE-EEM-
782/2014, de 23/12/2014. Nessa correspondência explicita-se à Funai algumas situações 
adversas a serem enfrentadas caso a expedição fosse realizada e informa que para se atingir as 
cabeceiras dos dois rios localizados no interior da Terra Indígena, a melhor forma seria partir 
da Vila Tabajara; 

 8 a 14 de janeiro de 2015 - Reunião técnica Eletronorte/FUNAI/JGP para relatar e alinhar a 
demanda indígena de uma expedição com formalização dos entendimentos técnicos 
decorrentes dessa reunião. Na ocasião, embora entendendo a demanda, as equipes 
consideraram a expedição inviável da maneira que foi proposta, em função principalmente da 
segurança dos participantes (CE EEM 018 de 14/01/2015 e 0083/20015 de 23/02/2015); 

 27 de janeiro de 2015 - Reunião na aldeia Kampinho para debater a demanda apresentada 
pelas lideranças indígenas. Nesta fase, a FUNAI/CGLIC já havia sido instruída sobre o pleito 
indígena. A Representante do escritório regional da FUNAI recebeu a demanda, não entrando 
no mérito da discussão de sua viabilidade. As dificuldades logísticas e de segurança levantadas 
na reunião provocaram reação negativa entre os Tenharim.  

 8 de julho de 2015 - FUNAI manifesta-se sobre pedido de ingresso na TI com a finalidade de 
iniciar trabalho de organização de logística para a expedição. Ratifica informação de registro 
de presença de índios isolados na porção sul da TI Tenharim e que tais trabalhos deveriam 
contar com presença de servidor da unidade de isolados, a CGIIRC. Manifesta necessidade de 
cautela e informa que tal questão seria primeiramente tratada internamente sem a participação 
da ELN; 

 10 de agosto de 2015 - Início dos trabalhos técnicos conjuntos CGLIC/CGIIRC/ELN/JGP; 

 Outubro de 2015 - Reunião na aldeia Taquara, com participação de FUNAI/CGIIRC,  
lideranças indígenas, Eletronorte e JGP; FUNAI realiza expedição em área de registro de 
isolados, com acompanhamento de indígenas; 

 Novembro de 2015 - Segunda etapa de trabalho de campo. Foi interrompida antes da data 
originalmente planejada para a realização de oficinas de discussão de impactos em todas as 
aldeias em virtude da negativa dos Tenharim em realizar a discussão da metodologia de 
impacto ambiental com a exigência de somente fazê-la após a realização da expedição. Foi 
retomada a demanda da expedição às cabeceiras dos rios Marmelos e Preto como condição 
para continuar os trabalhos. 
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 15 de fevereiro de 2016 - Reunião conjunta FUNAI (CGLIC/CGIIRC), Eletronorte, JGP e 
MME para alinhar entendimentos e tomar decisão acerca da viabilidade da expedição 
demandada pelos Tenharim.  

 3 de agosto de 2017 - APITEM realiza assembleia extraordinária na aldeia Trakoá. Participam, 
pela primeira vez, representantes da FUNAI CGLIC, área responsável pela coordenação dos 
procedimentos de licenciamento ambiental do AHE Tabajara, quando informam verbalmente 
aos indígenas que a FUNAI não apresenta óbices à realização de expedição. Nessa reunião os 
Tenharim manifestam-se contrários à continuidade dos estudos, alegam que as empresas 
haviam rompido os laços de confiança da comunidade; 

 Outubro de 2017 - Eletronorte encaminha a CE-EEG-299/2017, de 27/10/2017 ao povo 
Tenharim relatando os fatos ocorridos durante a condução dos trabalhos relativos ao ECI e os 
encaminhamentos relacionados aos questionamentos apresentados na Assembleia promovida 
pela APITEM no dia 3 de agosto de 2017 na aldeia Trakuá. Nesta correspondência a 
Eletronorte apresenta aos Tenharim uma proposição de forma a conciliar as demandas e os 
critérios da Funai em face da necessidade de inserção da questão dos isolados oriundas da 
CGIIRC; 

 27 de novembro de 2017 - Reunião com Procurador da República em Porto Velho, Daniel 
Lobo, e o assessor jurídico da APITEM Aloisio Azanha – ênfase na questão dos indígenas em 
situação de isolamento e na expedição demandada pelos Tenharim; 

 03 de junho de 2018 - APITEM envia Carta nº 01 à Eletrobras, dentre outras instituições, onde 
faz breve histórico da execução do ECI, acusa Eletronorte de romper laços de confiança, 
desautoriza o estudo elaborado pela JGP, pede nulidade de todas as tratativas e solicita a 
contração de equipe de profissionais de confiança dos Tenharim para refazer os estudos do 
componente indígena; 

 5 de junho de 2018 - Reunião promovida pelo Procurador da República em Porto Velho na 
sede da Procuradoria Geral da República em Brasília para tratar de questões relativas ao ECI. 
Participaram dessa reunião o Procurador, indígenas das etnias Tenharim, Parintintin e Diahui, 
o consultor jurídico da APITEM, representante da FUNAI, do IBAMA, do MME e da 
Eletronorte. Nesta reunião foi demandada a inserção de outras etnias no ECI e levantamento 
de campo na região das cabeceiras dos rios Preto e Marmelos; 

 12 de julho de 2018 - Eletronorte protocola o ECI na FUNAI (CE-EPG-006/2008); 

 15 de agosto de 2018 - FUNAI encaminha Ofício nº 448/2018 com a Informação Técnica nº 
68/2018, contendo solicitação de complementação de informações contidas no ECI para 
subsidiar o aceite do estudo pela FUNAI;  

 12 de agosto de 2019 - Eletronorte envia correspondência CE-EPG-0017/2019 à FUNAI, com 
esclarecimentos ao conteúdo da Informação Técnica Nº 68/2018/COEP/CGLIC/DPDS-
FUNAI, respondendo, item a item, às informações solicitada no Ofício nº 448/2008;  

 22 de maio de 2019 - FUNAI encaminha Ofício nº 479/2019 ao IBAMA e à Eletronorte – 
informando o não aceite do ECI e comunicando alteração do escopo do estudo, ampliando de 
1 para 7 terras indígenas a serem estudadas; 
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 25 de julho de 2019 - Eletronorte expede a CE-EPG-0019/2019 que encaminha à FUNAI, 
com cópia ao IBAMA, resposta ao conteúdo do Ofício nº 479/2019, onde informa a objeção 
em ampliar o escopo dos Estudos do Componente Indígena, com base nas características do 
empreendimento, do potencial de impacto avaliado no ECI e no cumprimento das normas 
vigentes no licenciamento ambiental; 
 

 17 de janeiro de 2020 - FUNAI emite  ofício Nº 91/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI, informando 
que ECI protocolado juntamente com o EIA é a mesma versão protocolada anteriormente, 
devendo ser ajustada e protocolada nova versão do estudo atendendo ao Ofício 479/2019; 
 

 19 de fevereiro de 2020 - Foi realizada reunião na FUNAI com a participação dos 
Desenvolvedores, da Empresa de Consultoria Especializada (JGP) e representantes do 
Ministério de Minas e Energia e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos – SPPI. Nessa ocasião, em face da inclusão do AHE Tabajara dentre os projetos 
do PPI, e do recebimento pelo IBAMA do EIA/RIMA dando início a análise de mérito, foi 
discutida a elaboração de um cronograma de conclusão das etapas para a obtenção junto à 
FUNAI da anuência para a emissão da Licença Prévia. Como consequência dessa reunião 
definiu-se a necessidade de realização de Workshop entre os dias 09 e 10 de março para 
discussão de temas específicos relativos ao ECI; 
 

 09 de março de 2020 - Promovido o Workshop na FUNAI com a participação dos 
Desenvolvedores, da Empresa de Consultoria Especializada (JGP) e representantes do 
Ministério de Minas e Energia e da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de 
Investimentos – SPPI. Na oportunidade foram apresentadas aos técnicos da CGLIC as 
características do empreendimento, o histórico do processo e potenciais impactos 
identificados. Posteriormente foram discutidos os temas mais específicos, quais sejam: a 
reapresentação do ECI em resposta aos apontamentos constantes da IT FUNAI 68/2018; 
retomada do diálogos com os indígenas; o pedido do MPF por ampliação do escopo do ECI 
com a inserção de outras terras indígenas; e o procedimento a ser adotado para a realização das 
Audiências Públicas. A referida reunião foi registrada em Memória de Reunião e consta do 
processo administrativo FUNAI (SEI 2102774). 
 

 Portaria nº 435, de 20 de março 2020 - Suspendendo todas as atividades em Terras Indígenas 
devido a COVID-19, postergando a retomada do diálogo na TI para data em que as condições 
de saúde permitirem. 
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2.0 
Identificação dos Responsáveis pelos Estudos, Empresa de 
Consultoria e Equipe Técnica 
 
O processo de licenciamento ambiental para o empreendimento denominado AHE Tabajara 
(Processo IBAMA nº 02001.004419/2007-314) é conduzido por um grupo de empresas 
responsável pela coordenação dos estudos de viabilidade técnica e ambiental do empreendimento, 
denominado GET – Grupo de Estudos Tabajara. Este grupo foi formado pelas seguintes empresas: 
 

 Construtora Queiroz Galvão S.A. 
 Endesa Brasil S.A. (atual ENEL Brasil S.A.)  
 Eletrobras FURNAS  
 Eletrobras ELETRONORTE 

 
Posteriormente, em 2016, as empresas PCE Consultorias de Engenharia Ltda. e JGP Consultoria 
e Participações se integraram ao grupo de empresas responsáveis pelos estudos de viabilidade 
técnica, econômica e socioambiental do empreendimento. 
 
Abaixo são apresentadas dados para contato com o grupo coordenador dos estudos de viabilidade: 
 
ELETRONORTE - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A 
SCN / Quadra 6, Conjunto A, Blocos B e C- Entrada Norte 1- Asa Norte 
Brasília - DF - CEP: 70716-901 
CNPJ: 00.357.038/0001-16 / CTF IBAMA: 859126 
Representante Legal: ROBERTO PARUKER 
CPF: 341.724.249-53 - CTF IBAMA: 4987446 
Profissional para Contato: Leonardo Silva de Carvalho 
E-mail: leonardo.carvalho@eletronorte.gov.br  
Telefone: (61) 3429-6042 
 
O empreendedor, entendido como o concessionário responsável pela construção e operação do 
aproveitamento hidrelétrico, será definido após a obtenção da Licença Ambiental Prévia, por meio 
de procedimento licitatório (leilão) específico coordenado pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL). 
 
O Estudo do Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental do AHE Tabajara foi 
desenvolvido pela JGP Consultoria e Participações Ltda., empresa de consultoria sediada em 
São Paulo, que, desde 1993, executa projetos, estudos e assessorias socioambientais dirigidas à 
avaliações de impacto socioambiental de empreendimentos industriais, de infraestrutura de 
transporte, desenvolvimento urbano, energia, petróleo e gás, mineração, turismo e recursos 
hídricos.  
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Abaixo as informações de contato e correspondência com a equipe consultora: 
 
JGP Consultoria e Participações Ltda., 
Rua Américo Brasiliense, 615 
CEP 04715-003 – Chácara Santo Antônio 
São Paulo – SP 
Telefone: (11) 5546 0733 
CNPJ: 69.282.879/0001-08 
Inscrição Estadual: Isenta 
CTF: 250868 
 
Representante Legal: Ana Maria Iversson de Piazza 
CPF: 004.081.708-32 
CTF: 460134 
Endereço Eletrônico: ana.iversson@jgpconsultoria.com.br 
 
A equipe técnica responsável pelos estudos de componente indígena desde o início da apresentação 
do Plano de Trabalho em 2014 é apresentada na Tabela 2.0.a abaixo, com a atribuição de cada 
profissional: 
 
Tabela 2.0.a 
Relação da Equipe responsável pelos Estudos de Componente Indígena 

Nome 
Formação 

Profissional 

Cadastro Técnico 
Federal IBAMA/ 

Conselho de Classe 
Atribuição Assinatura 

Ricardo Cid 
Fernandes 

Dr. 
Antropologia 
Social 

CTF IBAMA 301873 

Consultor  
Participação em 
reuniões, 
Revisão do trabalho.  

 

Jayne Gajo 
Dra. 
Antropologia 
Social 

CTF IBAMA 5459735 

Cocoordenação 
Revisão bibliográfica, 
Coordenação dos 
trabalhos de campo, 
Sistematização/análise 
de dados, 
Redação e revisão. 

 

Ana Maria 
Iversson 

Cientista 
Social 

CTF IBAMA 460134 
Coordenação Adjunta 
do ECI, Redação e 
revisão. 

 

Pedro Davis  
Dr. 
Antropologia 

CTF IBAMA 7275342 

Pesquisador 
colaborador: 
Revisões e 
complementações do 
ECI. 

 

Marlon R. 
Rocha 

Geógrafo CTF IBAMA 460130 

Colaboração técnica à 
coordenação; 
Análise de dados; 
Redação e revisão 
técnica. 
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Nome 
Formação 

Profissional 

Cadastro Técnico 
Federal IBAMA/ 

Conselho de 
Classe 

Atribuição Assinatura 

Fábio Rossano 
Dario 

Dr. em 
Ecofisiologia 
Vegetal 

CTF IBAMA 
2114968 

CREA-SP 
5060016822 

 

Pesquisador colaborador: 
Revisão bibliográfica, 
Trabalho de campo, 
Sistematização/análise de 
dados, 
Redação e revisão. 

 

Natalia 
Livramento da 
Silva de Oliveira  
 
(até setembro de 

2016) 

Bióloga 

CTF IBAMA 
4930688 

CRBio 72908/01-D 
 

Pesquisador colaborador: 
Revisão bibliográfica, 
Trabalho de campo, 
Sistematização/análise de 
dados, 
Redação e revisão. 

 

Marcos Paulo 
Sandrini 

Biólogo 

CTF IBAMA 
2341985 

CRBio 79758/01-D 
 

Pesquisador colaborador: 
Revisão bibliográfica, 
Sistematização/análise de 
dados, 
Redação e revisão. 

 

Felipe Pontieri de 
Lima 

Biólogo 

CTF IBAMA 
97849 

CRBio 97849/01-D 
 

Pesquisador colaborador: 
Trabalho de campo, 
Sistematização/análise de 
dados, 
Redação e revisão 

 

André Batista 
Nobile 

Biólogo 

CTF IBAMA 
94835 

CRBio 94835/01-D 
 

Pesquisador colaborador: 
Trabalho de campo, 
Sistematização/análise de 
dados, 
Redação e revisão 

 

 
Como informado acima, o ECI foi realizado por uma equipe multidisciplinar composta por 
especialistas ambientais, incluindo uma bióloga responsável pelos levantamentos referentes aos 
diversos aspectos das espécies animais e identificação da fauna presente na TI; um engenheiro 
florestal responsável pelos levantamentos integrados do meio biótico e sua integração com 
componentes do meio físico, que apoiou avalições de biólogo responsável pelos levantamentos 
referentes aos diversos aspectos da flora encontrada na TI; dois biólogos especialistas em 
ictiofauna, responsáveis pela identificação da fauna aquática dos principais rios utilizados pelos 
Tenharim. Em campo, os profissionais em antropologia ficaram responsáveis pelos levantamentos 
referentes aos modos de vida, instituições e organização social, mas também desenvolveram 
estreita interlocução com os profissionais da área de ciências biológicas, tendo em vista assegurar 
a natureza interdisciplinar do estudo, conforme proposto no Plano de Trabalho. Também 
integraram a equipe técnica os profissionais Ana Maria Iversson, cientista social e o geógrafo 
Marlon Rogério Rocha, Coordenador geral do EIA da UHE Tabajara. Durante a presente revisão 
foi incorporado à equipe o antropólogo Pedro Davis.   
 
Cabe observar que, atendendo a uma demanda dos Tenharim, a equipe incorporou no início dos 
estudos o antropólogo Gabriel Bertolin, já conhecido do grupo indígena, para a realização da 
primeira campanha de campo. Por razões que competem à etnia, o profissional permaneceu 
somente durante a primeira etapa do trabalho. 
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Finalmente, a equipe responsável pelo ECI contou com o apoio de outros profissionais vinculados 
à JGP Consultoria e Participações, notadamente aqueles que integram a equipe responsável pelo 
Estudo de Impacto Ambiental deste empreendimento e apoio técnico em geoprocessamento e 
elaboração de mapas. 
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3.0 
Metodologia e Marcos Legais 
 
Para o desenvolvimento dos estudos, divididos entre os meios físico, biótico e socioeconômico, 
foram realizadas pesquisas in loco, ou seja, nas aldeias da Terra Indígena Tenharim Marmelos, 
além do levantamentos de fontes bibliográficas diversificadas, tais como relatórios e documentos 
que compõem o processo de demarcação e estudos desse território; teses e artigos na área da 
antropologia e biologia (fauna e flora), Estudo de Impacto Ambiental do AHE Tabajara (EIA), 
dentre outros. 
 
Com referência ao EIA, deve-se ressaltar que ele foi desenvolvido pela própria JGP Consultoria, 
tendo parte de seus trabalhos realizados por profissionais que também integraram a equipe do 
presente ECI. A utilização de dados do EIA neste ECI teve como propósito subsidiar análises, 
complementar informações e contextualizar aspectos socioambientais da Terra Indígena e do seu 
entorno, inclusive o setor sul da TI. Essa porção territorial sul da TI, inclusive, possui aspectos 
físico-bióticos semelhantes às áreas estudadas no âmbito do Estudo de Impacto Ambiental fora da 
TI, mas próximas do território indígena. São áreas situadas no interflúvio entre a bacia hidrográfica 
do rio Ji-Paraná (onde o AHE Tabajara é proposto) e as bacias dos rios Preto e Marmelos, situando 
no mesmo compartimento de paisagem, com atributos comuns em relação ao solo, relevo, 
dinâmica hídrica e cobertura vegetal, o que permite, tecnicamente, estender as informações 
produzidas no EIA, na margem direita do rio Ji-Paraná, ao setor sul da Terra Indígena.  
 
O presente estudo conjuga, assim, dados primários coletados durante os trabalhos de campo (tanto 
dentro da TI durante o desenvolvimento deste ECI quanto no seu entorno, em trabalhos para 
elaboração do EIA), além de ampla consulta bibliográfica e conhecimento acadêmico acumulado 
que versa sobre o grupo em questão e sobre a ecologia da região, além de análises geoespaciais do 
território indígena. 
 
Esse material foi previamente levantado e analisado para a elaboração deste relatório, com o intuito 
de produzir um quadro coerente a respeito da organização social da comunidade tenharim, que 
compõe esta Terra Indígena, e das características do território, que fornecessem suporte não 
somente para o diagnóstico relativo ao mesmo, mas, principalmente, à avaliação dos potenciais 
impactos do empreendimento em seus respectivos recursos e modos de vida. 
 
Como mencionado anteriormente, antes do início dos trabalhos houve a apresentação do Plano de 
Trabalho em reunião com a comunidade tenharim, em 03 de setembro de 2014, na aldeia 
Marmelos. Nesta reunião foi discutida a viabilidade do estudo para a realização do Componente 
Indígena do EIA/RIMA e as metodologias a serem empregadas. Após discussão a respeito da 
incorporação de demandas da comunidade, as atividades foram acordadas e as agendas acertadas 
para o início do trabalho.  
 
Como parte da metodologia, ficou previamente agendada uma visita com representantes Tenharim 
ao local previsto para instalação do eixo proposto para o AHE Tabajara e à Vila Tabajara, que 
pertence à Área Diretamente Afetada deste empreendimento, que foi realizada entre os dias 27 e 
30 de outubro de 2014. Esta visita teve como objetivo apresentar o local proposto para a construção 
da hidrelétrica e qualificar as informações sobre seu processo construtivo e operacional. Para tal, 
a atividade contou não apenas com os técnicos responsáveis pelo estudo da empresa consultora, 
mas também com um representante do empreendimento, responsável por repassar aos indígenas 
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os dados qualificados sobre a usina. Esta atividade contou com a participação de vinte indígenas, 
todos homens, incluindo lideranças, jovens e velhos de diferentes aldeias, além de dois servidores 
da FUNAI, Coordenação Regional do Madeira, localizada em Humaitá-AM. 
 
Na Terra Indígena os estudos foram realizados em duas etapas, sendo a primeira em novembro de 
2014, e a segunda entre novembro e dezembro de 2015.  
 
Ao longo de todo o trabalho de campo a equipe contou com a participação de colaboradores 
indígenas, sempre com a mediação da associação indígena representante da etnia denominada 
Associação dos Povos Indígenas Tenharim Morõgwitá (APITEM). A participação contínua de 
colaboradores indígenas contribuiu para que a equipe estabelecesse uma comunicação segura com 
as comunidades, uma vez que ocorreu em todas as atividades realizadas nas aldeias: 
acompanhamento em trilhas e locais de relevante interesse, durante a realização de oficinas de 
mapeamento e em reuniões gerais e nos momentos de realização das entrevistas abertas e 
semidirigidas, coletivas e individuais. 
 
A seleção dos participantes indígenas foi realizada pelos próprios Tenharim e comunicada à 
equipe. Vale destacar que as entrevistas ocorreram sempre em ambiente aberto à participação de 
outros indígenas, sendo que os parentes, como dizem, sempre aproximavam para ouvir a fala dos 
especialistas indígenas, anciões ou lideranças e, sempre que desejavam, participavam da conversa 
sem que isso representasse constrangimento para o entrevistado ou para a equipe, que procurou 
adequar-se à forma como os Tenharim faziam uso da palavra. 
 
A metodologia de realização dos estudos empenhou-se em assegurar a participação indígena não 
apenas para garantir a representação de sua perspectiva, mas também como meio de criar um canal 
de mão dupla através do qual as informações sobre o empreendimento e sobre os estudos do 
componente indígena pudessem chegar à comunidade e fossem apropriadas por seus membros. A 
postura dialógica permitiu aos indígenas formularem muitos questionamentos e solicitações de 
informações sobre o empreendimento. Nesse sentido, os dados disponíveis no EIA/RIMA foram 
apropriados com o objetivo de informar a população e garantir melhor compreensão das 
caraterísticas e efeitos do AHE Tabajara, considerando as especificidades da condição indígena 
atual. 
 
As atividades de campo iniciaram-se com uma apresentação sobre o empreendimento e sobre a 
metodologia de trabalho, em reunião realizada na aldeia Mafuí, com a presença de representantes 
de todas as aldeias tenharim e integrantes da equipe técnica responsável pelo desenvolvimento do 
ECI. Esta reunião também foi importante para o fechamento do cronograma de visita às aldeias, 
de acordo com a agenda e os compromissos dos principais interlocutores. Lembra-se que todas as 
etapas dos levantamentos contaram com representantes da APITEM. 
 
Os Tenharim indicaram à equipe os principais pontos de interesse da comunidade indígena, alguns 
localizados próximo das aldeias e outros distantes, sendo necessário percorrer quilômetros de 
trilhas pela mata. Algumas destas trilhas ligam as aldeias ao rio Marmelos e, ao longo do seu 
percurso, os indígenas indicaram livremente os principais locais de pesca e de coleta de vegetais 
para diferentes usos, como medicinais e artesanato;  locais onde há ocorrência de espécies arbóreas 
raras e específicas para determinados usos, como construções, locais de coleta de cipós e palhas 
para coberturas das casas. Também os indígenas indicaram locais de “terra preta”, ambientes 
associados às antigas aldeias, as áreas de cultivo agrícola (roças) e as roças antigas, locais de 
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coletas de frutos e de caça. Muitos dos locais de caça estavam ligados a igarapés, árvores frutíferas 
e barreiros. Todos estes pontos indicados pelos indígenas foram georreferenciados e locados em 
mapas. As informações foram fornecidas à equipe de maneira detalhada e geralmente 
acompanhadas de ricas histórias presentes na memória deste povo. 
 
Em todas as 10 aldeias visitadas os indígenas apresentaram as estruturas físicas que as compõem, 
que foram georreferenciadas e mapeadas, para elaboração de croquis. Também indicaram à equipe 
técnica os principais castanhais dos Tenharim e os igarapés de acesso, geralmente a partir do rio 
Marmelos. Ao longo das trilhas percorridas, passando por diferentes tipologias vegetais, como 
matas fechadas, matas com palmeiras, áreas de cerrado e capoeiras, os indígenas apresentaram as 
suas diferenças e importâncias ao modo de vida tenharim, pois segundo os acompanhantes 
indígenas, a diversidade de vegetais e animais encontrada nestes ambientes permite aos Tenharim 
uma diversificação no uso dos recursos e nas manifestações culturais.  
 
Os indígenas apresentaram ainda à equipe a Cachoeira do Pariká, localizada no rio Marmelos, a 
jusante da aldeia Marmelos, utilizada pelos Tenharim como local de pesca e lazer. Também foram 
indicadas as principais vias de deslocamento fluvial dos Tenharim, uma delas desde a aldeia 
Marmelos até a confluência do rio Marmelos com o Igarapé Preto, localizada cerca de 10 km a 
montante da aldeia Marmelos, sendo indicados os principais locais de pesca, caça e extrativismo 
e as áreas de mata consideradas pelos indígenas como estratégicas para a conservação e de uso 
sazonal.  
 
A metodologia adotada para a coleta de dados em campo está embasada em parâmetros 
consagrados da pesquisa antropológica. Em O trabalho do antropólogo (2000), de Roberto 
Cardoso de Oliveira, a pesquisa etnográfica consiste em três procedimentos básicos: “olhar”, 
“ouvir” e “escrever”. O olhar e o ouvir fazem parte da primeira etapa dos trabalhos antropológicos, 
aquela que é realizada em campo, isto é, o registro etnográfico de dados empiricamente 
observáveis. O escrever constitui a segunda etapa das pesquisas, a interpretação etnológica, quer 
dizer, a análise teórica dos dados etnográficos obtidos durante a observação do grupo estudado. 
 
A proposição formulada por Cardoso de Oliveira acompanha os ensinamentos de Marcel Mauss, 
um dos fundadores da antropologia moderna, que em seu Manual de Etnografia, escrito 
originalmente na primeira metade do século XX e publicado pela primeira vez em 1967, afirma: 
 

“A ciência etnológica [antropologia] tem como fim a observação das 
sociedades, como objeto o conhecimento dos fatos sociais [  ]. O etnógrafo deve ter a 
preocupação de ser exato, complexo; deve ter o sentido dos fatos e das relações entre 
eles, o sentido das proporções e das articulações” (Mauss 1993:21-22) 

 
O rigor metodológico proposto no plano teórico por Mauss encontra sua contrapartida 
demonstrativa no trabalho de campo realizado por Malinowski, um dos primeiros e mais influentes 
etnógrafos do século XX, para quem 
 

“Ninguém pode ser visto com seriedade se fizer mistério de suas fontes e 
falar do passado como se o conhecesse por adivinhação. Na etnografia, o autor é, ao 
mesmo tempo, o seu próprio cronista e historiador; suas fontes de informação são, 
indubitavelmente, bastante acessíveis, mas também extremamente enganosas e 
complexas; não estão incorporadas a documentos fixos, mas sim ao comportamento e 
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memória de seres humanos. Na etnografia, é frequentemente imensa a distância entre 
a apresentação final dos resultados da pesquisa e o material bruto das informações 
coletadas pelo pesquisador através de suas próprias observações, das asserções dos 
nativos, do caleidoscópio da vida tribal.” (Malinowski 1984[1922]:18-19) 

 
Para o levantamento do comportamento e memória de seres humanos acima mencionados nas 
aldeias foram privilegiados o resgate dos modos de vida e perspectivas indígenas, de forma que 
suas concepções e representações foram acessadas a partir das entrevistas, dirigidas e 
semidirigidas, realizadas com moradores (as) diversos (as) das aldeias, lideranças, caçadores, 
agricultores, pescadores, professores, agentes indígenas de saúde, os responsáveis pela Brigada de 
Incêndio e profissionais não indígenas que trabalham com os Tenharim, como, por exemplo, os 
enfermeiros que atuam na TI. 
 
Segundo De La Cruz Mota (1997), as entrevistas podem ser estruturadas e semiestruturadas, 
diferindo em grau (mais ou menos dirigida), porque nenhuma entrevista para finalidade de 
pesquisa, onde se elabora um roteiro, ocorre totalmente aberta. Nas entrevistas do tipo 
semiestruturadas o entrevistado pode discorrer livremente sobre o tema proposto pelo pesquisador. 
Em seu trabalho, a autora cita também a discussão em grupo, história de vida e observação 
participante. 
 
Entre os vários métodos e técnicas a serem utilizados em uma abordagem qualitativa, optou-se por 
um roteiro que serviu como facilitador e orientador nas conversas e entrevistas, que foram feitas 
individualmente e em grupo. Foram elaborados questionários para auxiliar na coleta das 
informações nas entrevistas, cuja elaboração considerou as advertências feitas por Posey (1987) 
que diz que as perguntas devem ser as mais abertas possíveis para que não haja o risco de restringir 
as respostas dadas pelos entrevistados. Assim, as entrevistas foram pautadas em temas geradores 
e, conforme o andamento, essas foram conduzidas aos objetivos estabelecidos por este trabalho. 
 
Em relação às entrevistas, optou-se por dar uma ordem lógica e cronológica aos depoimentos dos 
entrevistados, de modo que foram elaborados diversos tipos de roteiros, distribuídos em temas 
como “lideranças”, “caça”, “tipologias vegetais”, “saúde”, “educação”, “pesca”, dentre outros. As 
questões procuraram traçar um quadro qualitativo do tema a que se referia, de modo que, para o 
âmbito desta pesquisa, importa menos a porcentagem de respostas e mais os conteúdos 
significativos expressos nas falas acionadas pelos Tenharim para discutir suas percepções a 
respeito dos temas abordados. Ressalta-se que a autenticidade das entrevistas foi mantida, não se 
procedendo a nenhuma correção do conteúdo de cada depoimento. A participação dos Tenharim é 
expressa e pode ser conferida na transcrição dos depoimentos e falas presentes neste relatório, bem 
como nas fotos anexadas ao Registro Fotográfico inserido ao final de cada item para melhor 
conferência.  
 
Com relação à observação direta, esta foi realizada por meio dos levantamentos e 
acompanhamentos de campo, ou seja, o momento em que a equipe percorre junto com 
representantes indígenas aqueles locais considerados importantes para os indígenas, buscando 
observar elementos específicos, eventos e processos históricos e socioambientais que marcaram 
as concepções tenharim e as suas relações com a sociedade envolvente. Tais preocupações 
englobaram o ato de estar em campo, mobilizando os sentidos envolvidos na observação com 
vistas à interação com os sujeitos que compuseram o cenário pesquisado. Nesta perspectiva, os 
atores sociais indígenas foram situados na condição de interlocutores/sujeitos com os quais os 
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pesquisadores compartilharam o processo de cognição em vista à elucidação dos temas propostos 
para o estudo. Evidentemente que isso tudo foi realizado dentro de restrições temporais e condições 
próprias da pesquisa que, em muitos sentidos, difere da pesquisa de natureza acadêmica. Mesmo 
assim, a experiência da pesquisa junto aos Tenharim aproximou conhecimentos científicos e 
saberes indígenas em torno das exigências de caracterização da especificidade indígena e 
identificação dos impactos gerados pelo empreendimento. 
 
Além disso, durante o trabalho de campo foi realizado o georreferenciamento dos locais estudados, 
com o auxílio de aparelhos GPS (Sistema de Posicionamento Global), por meio do qual foram 
obtidas coordenadas UTM (Sistema Universal Transversa de Mercator). Trata-se de coordenadas 
expressas em metros, cujos eixos cartesianos de origem são a linha do Equador para coordenadas 
Norte (N), e o meridiano central de cada zona para coordenadas Leste (E). Relativo ao sistema 
geodésico regional, o GPS foi operado com o SAD-69 (South American Datum – 1969). 
 
No trabalho de campo em antropologia a aplicação desses métodos científicos requer a construção 
de um ambiente de empatia e respeito entre entrevistadores ou analistas (equipe técnica) e 
entrevistados ou interlocutores (indígenas). Nesse sentido, os técnicos da JGP se empenharam em 
manter relações cordiais e respeitosas com os indígenas, adequando-se aos ritmos de cada uma das 
comunidades e se empenhando em fornecer informações seguras e fidedignas sobre o 
empreendimento, muitas vezes contando com a colaboração de tradutores indígenas. 
 
Feitas essas considerações de natureza técnico-científica e teórico-metodológica, cumpre explicar 
a grafia de nomes indígenas adotada neste trabalho. Conforme estabelecido em convenção 
antropológica internacional, realizada em 1954 na cidade do Rio de Janeiro, o nome de etnias 
indígenas é grafado de forma fonética e no singular. Quando empregados em expressões como “os 
Tenharim”, são grafados com letra inicial maiúscula, como nome próprio, já que desempenham a 
função gramatical de substantivo. No entanto, quando usados como adjetivos permanecem no 
singular, porém como nomes comuns, a exemplo de “as casas tenharim”, são grafados com a letra 
inicial em minúsculo (ver ABA, 1954). 
 
No que se refere ao campo da etnobiologia, esclarece-se que a abordagem utilizada no estudo foi 
a caracterização qualitativa das espécies e usos para o grupo indígena, uma vez que os dados foram 
obtidos por meio de acompanhamentos de campo e entrevistas semiestruturadas. A fundamentação 
na abordagem deste trabalho, com a metodologia qualitativa, abrange uma construção socioafetiva 
do conhecimento, uma vez que tal conhecimento é parte integrante da história e da realidade dos 
sujeitos. 
 
Segundo Minayo & Sanches (1993), o objeto da abordagem qualitativa é o nível das percepções e 
dos sentimentos, em constante interação com os elementos ecológicos, dos significados, motivos, 
aspirações, atitudes, crenças e valores, que se expressam pela linguagem comum e na vida 
cotidiana, procurando aprofundar-se na complexidade dos fenômenos. O material essencial da 
investigação qualitativa é a palavra que se expressa na fala, revelando condições históricas, 
socioeconômicas e culturais específicas de cada grupo estudado. 
 
O confronto entre o saber, expresso na fala, e o fazer, expresso no cotidiano, é tarefa complementar 
da investigação qualitativa, não dispensando as etapas de observação e convivência no campo. De 
modo geral, a abordagem qualitativa se preocupa em esclarecer como o homem compreende, 
interpreta e se relaciona com o mundo natural ao seu redor. 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 18 
 

 

 
Para Minayo (1998), visto o aspecto múltiplo e plurifacetado do objeto de estudo, o mais coerente 
é o uso de várias técnicas. Elas não devem ser misturadas, mas criteriosamente delimitadas no 
tempo de permanência em campo e na sua abordagem prática. Esta combinação é sugerida para 
trazer a melhor elucidação de questionamentos e a maior proximidade da realidade por mostrar 
sobre vários pontos de vista os múltiplos elementos que fazem parte do objeto enfocado. 
 
Durante os trabalhos de campo foram entrevistadas pessoas de ambos os sexos e de diferentes 
idades. A escolha dos entrevistados deu-se com base no conhecimento com relação ao uso de 
plantas medicinais, de cultivos agrícolas e de espécies animais silvestres. Outras pessoas também 
foram entrevistadas, não somente aqueles que aparentemente são detentores do conhecimento 
sobre plantas e animais, pois um dos objetivos destas entrevistas foi detectar se as informações 
estão sendo divulgadas para as novas gerações e qual é o nível de processo divulgativo. Houve um 
total de 101 entrevistados (Quadro 3.0.a), além de vários outros depoimentos informais que não 
foram necessariamente contabilizados. 
 
Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Domingos 
Joaquim de 
Lima 

Não possui 48 Não índio - Plantas medicinais 

aldeia Jakuí       
Francisco de 
Assis Leite 
Vieira 

Não possui 65 Não índio - Extrativismo, plantas medicinais 

João Tenharim Jakuíga 40 Cacique Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, 
ecologia, caça, pesca, 
organização da aldeia 

aldeia Kastanheira      
André 
Tenharim 

- 20 Filho do cacique Taravé Roça, organização da aldeia, caça 

Iretá Tenharim Iretá 95 Mãe do cacique Mutum Plantas medicinais, histórico 

Irineu Tenharim - 53 Cacique Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, caça, 
pesca, histórico e modos de vida, 
impactos da UHE 

aldeia Mafuí       

Aldenei 
Tenharim 

Kwarara 50 Caçador Taravé 
Plantas medicinais, frutíferas, 
fauna, caça, cultura, 
antepassados 

Cilene 
Tenharim 

- 34 Agente de saúde Taravé 

Artesanato, plantas medicinais, 
cosmologia, organização da 
aldeia, tradição do Kagwahiva, 
saúde, vulnerabilidades da TI, 
impactos da UHE, grupos em 
isolamento voluntário. 
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Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Cleia 
Parintintim 
Tenharim 

- 18 Estudante Mutum Ilustração  

Dalva Tenharim - 53 Artesã Taravé Artesanato 
Darlene 
Tenharim 

- 28 Artesã Mutum Artesanato 

Fernando 
Parintintin 

- - Agricultor/caçador Mutum Fauna 

João Bosco da 
Silva Tenharim 

Kwandujuwa 56 Cacique Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
construção, extrativismo, 
artesanato, cosmologia, 
vulnerabilidades, saneamento 
básico, saúde, histórico do grupo, 
impactos da UHE, grupos em 
isolamento voluntário, 
organização política 

José Américo 
Tenharim 

- 33 Agricultor Mutum Roça, alimentação 

Marcos 
Tenharim 

- 18 Agricultor, caçador Taravé Roça, fauna 

Maria 
Parintintim 

- 32 Artesã Mutum Artesanato 

Margarida da 
Silva Tenharim 

Pychoma 52 
Esposa do cacique, 

historiadora 
Mutum 

Plantas medicinais, cosmologia, 
histórico, vulnerabilidades da TI, 
impactos da UHE, grupos em 
isolamento voluntário.  

Marinho 
Tenharim 

- - 
Coordenador de 

educação indígena 
Taravé 

Ensino, impactos da UHE, 
histórico 

Muniz 
Tenharim 

Igwarimã 37 Vice-cacique Taravé 
Artesanato, plantas medicinais, 
caça, cosmologia 

Simone 
Tenharim 

- 30 Artesã Taravé Artesanato 

aldeia Taboka      

Alcides 
Tenharim 

- 21 Professor Mutum 
Artesanato, organização da 
aldeia, características da 
educação, impactos da UHE 

Domiciliano 
Tenharim 

- 19 AISAN Mutum Artesanato, saneamento básico 

Francismar 
Apurinã 

- c. 30 Etnia Apurinã - Roça 

Jander 
Tenharim 

Jujugwera 9 Criança Taravé Plantas úteis 

Joaquim 
Tenharim 

Mandarijuwa 76 Vice-cacique Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, cosmologia, caça, 
pesca, fauna 

Júlio César 
Tenharim 

Tawijaragá, 
Kwambi 

33 Cacique interino Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, 
ecologia, cosmologia, histórico, 
impactos UHE, vulnerabilidades 
da TI, organização política 
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Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Liedson 
Tenharim 

Kabeça 7 Criança Taravé Plantas úteis 

Rodrigo 
Tenharim 

- 20 Estudante Taravé Plantas úteis, fauna, caça 

Rosa Maria 
Tenharim 

- - - - Cosmologia 

aldeia Kampinhu-hu      

Antonio Enésio 
Tenharim 

- 33 
Presidente APITEM, 

liderança 
Mutum 

Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura, impactos 
da UHE, organização social e 
política 

Arlete 
Tenharim 

- - - - Fauna, alimentação 

Arlindo 
Tenharim 

- 35 Professor - Plantas medicinais 

Beto Tenharim Kway 27 AIS Mutum Saúde 

Daiane 
Tenharim 

Boatuta 23 
Cacica interina, 

professora, assistente 
social 

Mutum 
Organização da aldeia, 
alimentação, artesanato, fauna, 
caça, cosmologia 

Dorian 
Tenharim 

Mandiogy 84 Agricultor, ancião Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, extrativismo, 
artesanato, ecologia, caça, pesca, 
fauna, cosmologia 

Flávio 
Tenharim 

- 38 Agricultor, caçador Mutum 
Plantas medicinais, roça, fauna, 
caça, ecologia, calendário 
diferenciado 

Macedo 
Tenharim 

Tawyry 64 Liderança Mutum 
Fauna, Plantas medicinais, roça, 
alimentação, peixe, cultura 

Marcelo 
Tenharim 

- 25 Professor Taravé Roça, caça 

Marcos 
Tenharim 

Gwyrahiwa’ga 34 
Secretário de 

Assuntos Indígenas 
(Manicoré) 

Mutum 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, ecologia, 
extrativismo, caça, pesca, 
tradição kagwahiva, 
vulnerabilidades da TI, impactos 
da UHE, organização política 

Maria Loli - 29 Não índio, Prevfogo - Organização da aldeia 
Mauro 
Tenharim 

Xapepita 23 Agricultor, caçador Mutum Extrativismo 

Nazaré 
Tenharim 

Muduy 53 Agricultora Mutum Plantas medicinais 

aldeia Trakuá      

Ana Tenharim Ñambu 61 Agricultora Mutum 
Plantas medicinais, roça, 
alimentação, artesanato 

José Milton 
Tenharim 

- 40 Cacique Mutum 
Plantas úteis, cultura, fauna, 
histórico, impactos da UHE, 
organização social e política 

Márcia 
Tenharim 

Não possui 29 Professora Taravé 
Artesanato, alimentação, caça, 
histórico, vulnerabilidades da TI, 
educação, impactos da UHE 

Mauro 
Tenharim 

Não possui 29 Caçador - Plantas úteis, fauna, cosmologia 
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Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Miquelson 
Tenharim 

Não possui 14 Estudante Taravé Plantas medicinais 

Miriam 
Tenharim 

Não possui 32 Agente de saúde Taravé 

Plantas medicinais, alimentação, 
artesanato, histórico, 
vulnerabilidades da TI, saúde e 
saneamento, impactos da UHE 

Pedro Peruano 
Tenharim 

Ivapypá 74 Liderança tradicional Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, caça, 
pesca, cosmologia, organização 
da aldeia 

Roberto 
Tenharim 

Kwaingá 40 Agricultor Taravé Extrativismo 

aldeia Bela Vista      

Aristeu 
Tenharim 

Tapiú 53 Agricultor, caçador Mutum 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, 
pecuária, caça, pesca, 
cosmologia, turismo, 
organização da aldeia 

Eliton Tenharim Tiñamangá 21 Estudante Taravé Plantas medicinais, roça 

Manoel Duka 
Tenharim 

-  Cacique Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, extrativismo, fauna, 
caça, pesca, cosmologia, 
vulnerabilidades da TI, impactos 
da UHE, grupos em isolamento 
voluntário, histórico. 

Nilda Tenharim Apekuãgui 38 Professora Taravé 
Plantas medicinais, organização 
da aldeia, educação, impactos da 
UHE 

aldeia Karanaí      

Izaque 
Tenharim 

Mueyma 45 Cacique Mutum 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, caça, pesca, 
cosmologia, ecologia, 
organização da aldeia, grupos em 
isolamento voluntário. 

Teresa 
Tenharim 

Não possui 32 
Esposa do cacique, 

agente de saúde 
Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, artesanato 

aldeia Marmelos      
Adamor 
Tenharim 

- - 
Agricultor, caçador, 

pescador 
Taravé 

Caça, pesca, impactos da UHE, 
vulnerabilidades da TI 

Adinaldo 
Tenharim 

- 45  Taravé 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Agostinho 
Tenharim 

Pyrá 62 
Agricultor, Liderança, 

Representante da 
Cultura 

Mutum 

Assuntos diversos, 
acompanhando toda a 2º 
Campanha como representante 
dos “antigos”. 

Albertino 
Tenharim 

- 61 Artesão, Liderança Mutum 
Artesanato, caça, pesca, 
agricultura, extrativismo, cultura 

Aldenora 
Tenharim 

- - 
Esposa do Cacique 
Zeca (segmento III)  

Mutum Fauna e remédios tradicionais 
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Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Alfredo 
Tenharim 

- 60 Liderança Taravé 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Amauri 
Tenharim 

- - 
Liderança, Brigadista 

Prevfogo 
 Prevfogo, impactos, caça, pesca, 

agricultura, extrativismo, cultura 
André 
Tenharim 

- 24 
Agricultor, caçador, 

pescador 
Taravé Roça, caça, pesca 

Aurélio 
Tenharim 

- - Liderança, APITEM Mutum 

Assuntos diversos, 
acompanhando toda a 2º 
Campanha como representante 
da APITEM. 

Cláudio 
Tenharim 

Topeí 74 
Ancião, liderança 

tradicional 
Mutum 

Cosmologia, grupos em 
isolamento voluntário. 

Deudesmar 
Tenharim 

- - 
Professor de 

linguística, brigadista 
- Proteção florestal 

Edelson 
Tenharim 

Kwarantã 37 Professor, agricultor - Roça 

Elivelton 
Tenharim 

- 33 Comunidade Mutum 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Eraldo 
Tenharim 

- - Caçador - Fauna 

Evaldo 
Tenharim 

- - Piloteiro - Pesca 

Érica Tenharim - 30 Comunidade Mutum Pesca 
Erivelton 
Tenharim 

- 31 Professor - 
Tradução do Kagwahiva, fauna, 
caça, cosmologia, educação 

Felipe 
Tenharim 

Igwai 60 Liderança, Ancião Mutum 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Félix Tenharim - 35 Agricultor, Liderança Mutum Roça 
Francisco 
Tenharim 

- 43 Agricultor Taravé Roça 

Genilce 
Tenharim 

- 40 Artesã Mutum Artesanato 

Graciete 
Tenharim 

- 34 
Professora Ens. 
Fundamental 

Mutum Remédio, fauna, pesca, educação 

Jalisson 
Tenharim 

Kwaduí - Jovem - - 

João Sena 
Tenharim 

Tupaiakui 46 Cacique Mutum 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, caça, pesca, 
cosmologia, ecologia, 
organização da aldeia, cultura, 
histórico, impactos da UHE 

José Ítalo 
Tenharim 

Kwahambi 18 Estudante, Prevfogo Taravé 
Tradução do Kagwahiva, 
artesanato 

José Tenharim 
(in memoriam) 

Buru 66 
Cacique, agricultor, 

caçador 
Taravé 

Plantas medicinais, roça, 
Mbotawa, cultura, caça, fauna, 
cosmologia 

Josimar 
Tenharim 

- 26 Brigadista Prevfogo Taravé 
Prevfogo, impactos, caça, pesca, 
agricultura, extrativismo, cultura 

Jucilene 
Tenharim 

- 36 Professora Taravé 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 
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Quadro 3.0.a 
Lista de pessoas entrevistadas e que forneceram depoimentos formais 

Nome 
Nome 

indígena 
Idade Status Clã Temas 

Leandro 
Tenharim 

Kwandujuva 29 
Professor, Tesoureiro 
APITEM, Liderança 

Taravé 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Léo Tenharim - 59 Vice-cacique Taravé 
Artesanato, caça, pesca, 
agricultura, extrativismo, cultura 

Ligia Tenharim - 41 Comunidade Taravé 
Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

Manoel João 
Tenharim 

Jiregá 80 Ancião Mutum Construções, fauna 

Márcio 
Tenharim 

Tramandy 27 
APITEM -recepção 

estrangeiros 
Taravé 

Organização das aldeias, plantas 
úteis, tradição, história, caça, 
fauna, calendário diferenciado, 
tradução do Kagwahiva, pesca 

Maria Tenharim - 60 Artesã Taravé Artesanato 
Raimunda 
Tenharim 

- - - - Remédio, fauna 

Rosinho 
Tenharim 

- 37 
Liderança, Prevfogo, 

caçador 
Mutum 

Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura, Prevfogo 

Vito Tenharim - 30 
Agente indígena de 

saneamento – AISAN 
Taravé 

Caça, pesca, agricultura, 
extrativismo, cultura 

aldeia Vila Nova      

Cassio Batista 
Marinho 

Não-indígena  Professor   Educação  

Domingos 
Tenharim 

Kwará 55 Cacique Mutum 

Plantas medicinais, roça, 
alimentação, construção, 
extrativismo, artesanato, caça, 
organização da aldeia 

Eugenio 
Tenharim 

- - Liderança Mutum Prevfogo, impactos 

Edismar 
Parintintin 

  AIS  
Saúde, saneamento básico, 
impactos UHE 

Luis Tenharim - - 
Liderança, Brigadista 

Prevfogo 
Mutum Prevfogo, impactos 

Obenilza 
Tenharim 

- - Professora  Prevfogo, impactos 

Ricardo 
Tenharim 

- - Liderança Mutum Prevfogo, impactos 

Roberto 
Tenharim 

- - Liderança Mutum Prevfogo, impactos 

Taciano 
Tenharim 

- - Prevfogo - Prevfogo, impactos 

Willis Tenharim - - Prevfogo Mutum Prevfogo, impactos 

 
Além de registrar as respostas nas fichas de entrevistas, todas as conversas e observações foram 
registradas em diários de campo, que, desde Malinowski, é a ferramenta por excelência da pesquisa 
de campo já que nele são anotadas as observações e as impressões subjetivas do pesquisador. 
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A dinâmica no conhecimento da realidade do outro é algo fascinante, mas deve-se ter em mente, 
como afirma Posey (1987), que nem todas as crenças e fenômenos naturais da cultura estudada 
coincidem com a ocidental. Por mais ilógico e absurdo que possam parecer, os dados devem ser 
registrados porque alguns conceitos podem gerar novas hipóteses a serem testadas. Esta filosofia 
foi fielmente seguida pela equipe técnica em respeito à cultura tenharim. 
 
Para De La Cruz Mota (1997), a devolução elaborada dos dados oriundos das pesquisas realizadas 
às populações de origem pode contribuir para que esses conhecimentos, seus informantes, suas 
comunidades e as espécies locais, sejam mais bem compreendidas e valorizadas. Martin (1986) 
enfatiza que a própria comunidade deve participar do desenvolvimento das pesquisas, prática 
adotada neste estudo com a participação de grande parte da comunidade e dos tantos entrevistados, 
que contribuíram significativamente para o desenvolvimento deste trabalho. 
 
A fundamentação desta abordagem abrange a construção socioafetiva do conhecimento, uma vez 
que tal conhecimento é parte integrante da história e da realidade dos grupos analisados, se 
preocupando em esclarecer como os componentes destes grupos compreendem, interpretam e se 
relacionam com o mundo vegetal e animal, no nível das percepções e dos sentimentos. Assim, o 
ponto de vista adotado por este relatório segue a perspectiva da antropóloga Dominique Gallois 
(2004), na qual nenhuma sociedade existe sem imprimir ao espaço que ocupa uma lógica territorial 
ou sem desenvolver um senso de territorialidade que é vivenciado de diversas maneiras, em 
diferentes contextos. Dessa forma, será possível observar ao longo deste relatório o uso de 
conceitos como territorialidade e território indígena.  
 
Tais conceitos se remetem a diferentes perspectivas de como uma área indígena surge na 
intersecção entre o conceito jurídico de Reserva Indígena e Terra Indígena e a compreensão 
antropológica a respeito de território e territorialidade, tal como concebida e praticada por 
diferentes grupos indígenas. Como coloca a autora, a noção jurídica de Terra Indígena diz respeito 
ao processo político-jurídico conduzido pelo Estado para demarcação de uma área assim 
reconhecida, ao passo que território remete à construção e vivência da relação entre uma sociedade 
específica e sua base territorial. Neste contexto, territorialidade é uma abordagem que permite não 
só recuperar a história da ocupação de uma terra por um grupo, como também propicia uma melhor 
compreensão dos elementos culturais em jogo nas experiências de ocupação e gestão territorial 
indígena (GALLOIS, 2004). 
 
O diagnóstico do meio biótico identificou os componentes da biota importantes para os Tenharim 
e a percepção geral que possuem do ambiente natural. Além das entrevistas, foi possível realizar 
incursões em alguns locais utilizados pelos indígenas tanto para reconhecimento dos ambientes 
mais importantes frequentados para as coletas de plantas, caça e pesca, como áreas de agropecuária 
(roças e pastos), podendo dessa forma complementar os resultados obtidos através das entrevistas. 
Essas incursões permitiram o registro da presença de espécies da fauna e flora por meio de 
observações diretas e indiretas. Especificamente para as espécies da fauna, tais registros se 
basearam na presença de animais através de seus vestígios, como pegadas em substrato natural, 
avistamentos, vocalizações, fezes, tocas, etc. Além disso, a Rodovia do Estanho foi mapeada em 
todo seu trecho inserido dentro do limite da TI, acrescentando informações essenciais sobre locais 
de pressão de caça por não indígenas e também registros de espécies da fauna e da flora. 
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A confirmação da grafia dos nomes científicos e sinonímia botânica foram obtidas através da 
consulta em bibliografia específica e ao índice de espécies do site do projeto Flora Brasiliensis2. O 
sistema de classificação adotado foi o APG II (APG, 2003). As plantas indicadas foram registradas 
por meio de fotografia digital. Estes registros foram utilizados como apoio para a identificação 
taxonômica das espécies vegetais que não puderam ser identificadas in situ. A identificação e 
confirmação do material botânico foram realizadas por meio de comparações com materiais 
depositados em herbários virtuais, além de consultas à literatura específica e especialistas. 
 
As espécies vegetais identificadas foram classificadas em etnocategorias, sendo que algumas 
espécies se encaixaram em mais de um tipo de categoria: remédio, arte indígena, extrativismo, 
construções e usos em geral, além das espécies agrícolas utilizadas nos plantios em roças. 
 
Para a nomenclatura científica das espécies da fauna terrestre foram utilizadas as listas atualizadas 
de referência: para as aves seguiu-se a Lista das Aves do Brasil (CBRO, 2014), para a mastofauna 
utilizou-se a Lista de Mamíferos do Brasil (Paglia et al. 2012), para a herpetofauna seguiu-se o 
recomendado pela Sociedade de Herpetologia do Brasil, sendo para os répteis Segalla et al. (2014) 
e para os anfíbios Costa & Bérnils (2014). 
 
As espécies da ictiofauna foram identificadas com o auxílio de catálogos de referência, como 
Santos et al. (2004; 2006), Britski et al. (2007) e Soares et al. (2008), que possuem ilustrações das 
espécies de peixes mais comuns da região amazônica e através destas ilustrações os indígenas 
puderam indicar quais os peixes que ocorrem na TI e o seu grau de importância para os Tenharim. 
 
As informações sobre espécies da fauna, obtidas através das entrevistas, foram triadas, levando-se 
em consideração, para fins cientificamente taxonômicos, apenas os relatos tidos como irrefutáveis, 
através da descrição morfológica e comentários acerca dos hábitos dos animais, seguida de 
identificação visual de desenhos contidos em bibliografias ilustradas da avifauna 
(SCHAUENSEE; PHELPS, 1978; FRISCH, 2005; SIGRIST, 2009) e da mastofauna (EMMONS, 
1990). Os demais relatos de espécies que não puderam ser identificadas foram incluídos em uma 
categoria à parte de etnoespécies discutidas ao longo do texto. 
 
Durante a permanência da equipe em campo, se registrou o número de caçadas realizadas pelos 
indígenas e como elas foram realizadas, com informações sobre o número de caçadores (se 
individual ou em grupo) e número de abates de cada espécie, entretanto não foi possível realizar a 
sexagem e o cálculo da biomassa. 
 
Cabe recordar que no Estudo do Componente Indígena, a caracterização não tem como objetivo 
avaliar o estoque ou a biodiversidade dos animais caçados ou pescados. O objetivo principal é o 
de caracterizar, numa perspectiva antropológica e etnozoológica, as estratégias de sobrevivência e 
adaptação do povo indígena frente ao recurso natural disponível em seu território. Com tal 
propósito, os estudos na Terra Indígena Tenharim/Marmelos não envolveram a adoção de 
metodologias sistematizadas com a coleta de espécimes para amostragem e caracterização da 
diversidade biológica, de modo que não foi adotada padronização necessária à obtenção de dados 
quantitativos, o que justifica a não utilização do indicador CPUE. Para que se obtenha uma resposta 
estatística válida com os dados da CPUE, é condição indispensável a padronização metodológica 
dos aparatos da caça e pesca e dos tempos de exposição de cada método, o que se faz necessário 

 
2 Flora Brasiliensis. Disponível em: http://florabrasiliensis.cria.org.br/project 
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em avaliações sistemáticas que objetivam conhecer a diversidade biológica, mas não em estudo de 
caráter antropológico. 
 
De maneira complementar, com autorização dos indígenas, foram instaladas armadilhas 
fotográficas (Cameras Trap) em locais sugeridos por eles, com o objetivo de registrar a fauna 
presente na região do entorno das aldeias. Este método consiste na instalação de câmeras 
fotográficas que são disparadas automaticamente a partir de sensores infravermelhos que captam 
movimentos dentro de seu campo de ação, de maneira geral 90º na horizontal e 30º na vertical, 
com alcance de até 14 m. Por não ser invasivo, ele é considerado bastante eficiente para registro 
de espécies em seu ambiente natural, notando a ocorrência tanto de animais comuns e também 
daqueles mais raros e de difícil visualização. 
 
Apesar de registrar também representantes da herpetofauna e avifauna, esse método é mais 
eficiente no registro de mamíferos de médio e grande porte. Através desta metodologia foram 
realizadas 360 h de gravações no modo vídeo, a partir dos quais as imagens foram congeladas e 
são apresentadas em Registro Fotográfico ao final do item referente à fauna (6.3.2). O mapa 
mostrado na Figura 3.0.a e a Tabela 3.0.a a seguir apresentam os locais de instalação de cada 
armadilha fotográfica e suas coordenadas, além da aldeia mais próxima e período de operação de 
cada equipamento. 
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Figura 3.0.a 
Locais de instalação das armadilhas fotográficas (AF) e aldeias de referência 

 
 
Tabela 3.0.a 
Georreferenciamento dos pontos de instalação das armadilhas fotográficas (Cameras Trap) 

Aldeia mais próxima Zona X Y Início de operação Fim de operação 
Jakuí 20L 625688 9106151 8/11/14 11/11/14 
Mafuí 20L 618830 9113246 8/11/14 11/11/14 

Kampinhu-hu 20M 612229 9115932 12/11/14 15/11/14 
Trakuá 20L 608381 9114896 12/11/14 15/11/14 

Marmelos 20M 604233 9120207 17/11/14 20/11/14 

 
Todos os procedimentos adotados em campo foram registrados e são apresentados no Registro 
Fotográfico ao final deste capítulo. 
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3.1 
Dispositivos Legais Orientadores das Investigações e Análises 
 
Todas as atividades foram desenvolvidas em conformidade com a legislação brasileira e 
internacional de proteção aos direitos dos povos indígenas, com destaque para a Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Declaração sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas da Organização dos Estados Americanos (OEA), cujas implicações serão tratadas 
adiante, depois de discorrermos sobre a legislação nacional, enumeradas abaixo:  
 

 Constituição Federal de 1988, Arts. 215, 216, 231, 232, 210, 215 e 216;  
 Lei Federal nº. 6001/1973, mais conhecida como Estatuto do Índio;  
 Lei Federal nº. 9.394/1996, Arts. 78, incisos I e II, que garante aos indígenas o acesso às 

informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais 
sociedades indígenas e não indígenas como meio de reafirmar suas identidades étnicas e 
valorização de suas línguas e ciências; 

 Lei Federal nº. 9.836/1999, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde indígena e institui o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena;  

 Decreto nº. 7.747/2012, que institui  a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas/PNGATI;  

 Decreto nº. 1.775/1996, que dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação 
das terras indígenas;  

 Portaria Interministerial nº 60, de 24 de março de 2015, que estabelece os procedimentos 
administrativos que disciplinam a atuação de diversos órgãos nos processos de 
licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

 Instrução Normativa nº 2, de 27 de março de 2015, que estabelece as normas para 
participação da FUNAI no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou 
atividades potencial e efetivamente causadoras de impactos ambientais e socioculturais que 
afetem terras e povos indígenas e em seu entorno. 
 

A seguir será apresentado de modo mais detalhada parte dessa legislação, destacando os principais 
dispositivos legais, cujas orientações são diretamente pertinentes aos estudos relativos ao 
licenciamento do empreendimento em tela. 
 
A Constituição Federal (1988) em seu Artigo 215 estabelece que: 
 

§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
 

Já o Art. 216 refere-se ao tratamento a ser dispensado ao patrimônio cultural, de natureza material 
e imaterial. O Artigo estabelece que:  
 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:  
I - as formas de expressão;  
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II - os modos de criar, fazer e viver;  
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;  
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 
Já o Artigo 231 estabelece que:  
 

São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
 
§ 1º – São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

 
A Portaria Interministerial nº 60/2015 estabelece os procedimentos administrativos que 
disciplinam a atuação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, da Fundação Cultural Palmares - 
FCP, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e do Ministério da Saúde 
nos processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 
 
A FUNAI emitiu a Instrução Normativa nº 02, de 27 de março de 2015, em atendimento ao 
disposto na Portaria Interministerial nº 60/2015, que estabelece as normas para sua participação 
no processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades potencial e 
efetivamente causadoras de impactos ambientais e socioculturais que afetem terras e povos 
indígenas e em seu entorno. Os empreendimentos e atividades são aquelas previstas na Resolução 
nº. 237, de 19 de dezembro de 1997 do CONAMA. Compete à FUNAI a abertura do processo 
administrativo de acompanhamento de licenciamento ambiental, exclusivamente pela sua sede em 
Brasília. 
 
O Decreto n° 6.040, de 07 de fevereiro de 2007, instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, com formulações que buscam a sintonia com 
a Constituição Federal e com a legislação indigenista da qual o Brasil é signatário, e que será 
tratada logo a adiante. Seu texto estabelece que: 
 

Art. .2º Compete à Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável 
dos Povos e Comunidades Tradicionais-CNPCT, criada pelo Decreto de 13 de julho 
de 2006, coordenar a implementação da Política Nacional para o Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 

 
A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais parte 
da sustentabilidade ambiental e sociocultural, premissa que deve referenciar e orientar a 
composição das práticas a serem incorporadas nos Planos, Programas e Projetos do ECI. Nesse 
sentido, deve-se observar também a Convenção de Diversidade Biológica, Decretos nº. 
4.946/2003, nº. 3.945/2001; a Medida Provisória nº. 2.186-16/2001; a Resolução CONAMA 
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357/2005, de 17 de março de 2005 (que regula o tratamento de águas superficiais); a PORTARIA 
2914/2011, de 12 de Dezembro de 2011, do Ministério da Saúde e; a Resolução CONAMA 
396/2008, de 03 de abril de 2008 (que regula o tratamento de águas subterrâneas). 
 
Todas essas portarias, normas e resoluções estabelecem princípios legais norteadores do ECI. A 
observação dessas orientações é imprescindível para a avaliação dos impactos potenciais a serem 
gerados pelo empreendimento sobre os espaços onde os Tenharim, sujeitos desses direitos, 
desenvolvem sua existência social. 
 
No que se refere à legislação indigenista internacional, da qual o Brasil é signatário, destaca-se a 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2008). Ela estabelece que: 
 

Artigo 9 - b. Os estados estabelecerão mecanismos eficazes para a prevenção e 
reparação de todo ato que tenha por objetivo ou consequência subtrair-lhes suas terras, 
territórios ou recursos. 
Artigo 10 - Os povos indígenas não serão removidos à força de suas terras ou 
territórios. Nenhum traslado se realizará sem o consentimento livre, prévio e 
informado dos povos indígenas interessados e sem um acordo prévio sobre uma 
indenização justa e equitativa e, quando possível, a opção pelo regresso. 
Artigo 32-2 - Os estados celebrarão consultas e cooperarão de boa-fé com os povos 
indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a fim de 
obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto que afete 
suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 
desenvolvimento, à utilização ou exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro 
tipo. 

 
Aqui encontramos vários temas adotados na condução do presente ECI: 
 

a) a necessidade de prevenção e reparação dos impactos a serem gerados; 
b) “o consentimento livre, prévio e informado”, que no texto é formulado em relação 
a eventual necessidade de remoção da comunidade, mas que pode ser entendido como 
um princípio geral, referente ao direito dos indígenas receberem informações seguras 
sobre a natureza dos impactos a serem gerados; 
c) a obrigatoriedade dos estados celebrarem “consultas e cooperarão de boa-fé com os 
povos indígenas interessados, por meio de suas próprias instituições representativas, a 
fim de obter seu consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer projeto 
que afete suas terras ou territórios”. 

 
A Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais (Convenção nº 169) da Organização 
Internacional do Trabalho tem sido muito referida como suporte aos direitos indígenas no Brasil e 
outros países sul-americanos. Em seu Artigo 2º estabelece que: 
 

1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação 
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os 
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade. 
2. Essa ação deverá incluir medidas: 
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b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais 
desses povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e 
tradições, e as suas instituições; 
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças 
socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros 
da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida. 

 
A seguir reproduzimos alguns artigos da Convenção nº 169 que referenciaram o desenvolvimento 
do ECI. 
 

Artigo 4º Deverão ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas, instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos 
interessados. 
2. Tais medidas especiais não deverão ser contrárias aos desejos expressos livremente 
pelos povos interessados. 
3. O gozo sem discriminação dos direitos gerais da cidadania não deverá sofrer 
nenhuma deterioração como consequência dessas medidas. 
Artigo 5º Ao se aplicar as disposições da presente Convenção: 
a) deverão ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas sociais, culturais, 
religiosas e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á levar na devida 
consideração a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados, tanto coletiva 
como individualmente; 
b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos; 
c) deverão ser adotadas, com a participação e cooperação dos povos interessados, 
medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam ao 
enfrentarem novas condições de vida e de trabalho. 
Artigo 6º 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: 
a) 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-los diretamente. 
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com 
boa-fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um 
acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. 
Artigo 7º 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que 
ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o seu 
próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos 
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. 
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e do nível de saúde e educação dos 
povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser prioritária nos 
planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os 
projetos especiais, de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser 
elaboradas de forma a promoverem essa melhoria. 
3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possível, sejam efetuados 
estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, 
espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de desenvolvimento 
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previstas possam ter sobre esses povos. Os resultados desses estudos deverão ser 
considerados como critérios fundamentais para a execução das atividades 
mencionadas. 
4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados para 
proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam. 
Artigo 8º 1. Ao aplicar a legislação nacional aos povos interessados deverão ser 
levados na devida consideração seus costumes ou seu direito consuetudinário. 
2. Esses povos deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, 
desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo 
sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos internacionalmente 
reconhecidos. Sempre que for necessário, deverão ser estabelecidos procedimentos 
para se solucionar os conflitos que possam surgir na aplicação deste princípio. 
3. A aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste artigo não deverá impedir que os membros 
desses povos exerçam os direitos reconhecidos para todos os cidadãos do país e 
assumam as obrigações correspondentes. 
Artigo 12 º Os povos interessados deverão ter proteção contra a violação de seus 
direitos, e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, seja mediante os seus 
organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses direitos. Deverão 
ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam compreender 
e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para eles, se for 
necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 

 
Assim, a Convenção 169 da OIT contém diversos dispositivos legais que se remetem a diferentes 
aspectos que foram contemplados neste ECI, constituindo-se, junto aos demais dispositivos legais 
nacionais, num referencial para assegurar o devido respeito às populações indígenas. 
 
Esses procedimentos foram observados pela equipe da JGP, empenhada, em cada uma das 
comunidades, em fornecer todas as informações disponíveis sobre o empreendimento e em 
problematizar diversas situações para fazer emergir a percepção dos indígenas sobre os impactos. 
A interlocução entre técnicos e indígenas sempre se deu num movimento de mão dupla, onde os 
técnicos aprendiam sobre as formas organizacionais de uso do espaço e os indígenas recebiam 
informações sobre a construção e funcionamento da usina. 
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Foto 01: Representantes indígenas durante explicação do 
projeto por biólogo da ELETRONORTE no local do futuro 
empreendimento. 

Foto 02: Indígenas observando o mapa da região onde poderá 
ser instalada a futura barragem. 

  
Foto 03: Representante da ELETRONORTE explicando a 
futura obra aos indígenas no local previsto para o reservatório. 

Foto 04: Explanação do projeto por biólogo representante da 
ELETRONORTE no local do futuro empreendimento. 

  
Foto 05: Visita técnica ao Igarapé Preto, tributário do rio Ji-
Paraná, local que será afetado pelo futuro empreendimento e se 
situa próximo ao limite sul da TI Tenharim/Marmelos. 

Foto 06: Vista geral do local onde é prevista a barragem do 
AHE Tabajara. 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 34 
 

 

  

Foto 07: Reunião de apresentação da equipe e de discussão 
sobre o empreendimento e da metodologia de trabalho, 
realizada na aldeia Mafuí, com a presença de representantes de 
todas as aldeias tenharim. 

Foto 08: Reunião de apresentação da equipe e de discussão 
sobre o empreendimento e da metodologia de trabalho, 
realizada na aldeia Mafuí, com a presença de representantes de 
todas as aldeias tenharim. 

  
Foto 09: Em reunião realizada com a presença de 
representantes de todas as aldeias tenharim, foi apresentado 
uma imagem satélite com os limites da TI Tenharim/Marmelos 
e a localização do empreendimento. 

Foto 10: Entrevista com o cacique João Bosco Tenharim na 
aldeia Mafuí. 

  

Foto 11: Entrevista realizada com os tenharim na aldeia Mafuí. Foto 12: Entrevista realizada com anciã na aldeia Mafuí, com 
tradução simultânea de Cilene Tenharim. 
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Foto 13: Entrevista com Margarida Tenharim na aldeia Mafuí. Foto 14: Entrevista realizada na aldeia Mafuí com auxílio de 
guias fotográficos. 

  

Foto 15: Detalhe de entrevista com o vice cacique Joaquim 
Tenharim da aldeia Taboka 

Foto 16: Detalhe de atividade de identificação de animais 
silvestres em guias ilustrados, com jovens tenharim da aldeia 
Mafuí. 

  

Foto 17: Reunião na aldeia Mafuí contou com a participação 
de lideranças, como o cacique João Bosco Tenharim e da 
comunidade. 

Foto 18: Detalhe de entrevista com Dorian Tenharim da aldeia 
Kampinhu-hu. 
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Foto 19: Detalhe de identificação de peixes pelos Tenharim, a 
partir de álbum com fotografias de espécies de ocorrência 
natural na bacia amazônica (aldeia Kampinhu-hu) 

Foto 20: Gravação de histórias, cantos e sons de flauta 
apresentados por Dorian Tenharim (aldeia Kampinhu-hu), que 
muito contribuiu com a pesquisa. 

  

Foto 21: Detalhe de entrevista com Marcos Tenharim (aldeia 
Kampinhu-hu). 

Foto 22: Detalhe de entrevistas sendo realizadas na aldeia 
Kampinhu-hu. 

  
Foto 23: Detalhe de entrevistas sendo realizadas na aldeia 
Kampinhu-hu. 

Foto 24: Detalhe de entrevista com a cacica interina Daiane 
Tenharim na aldeia Kampinhu-hu. 
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Foto 25: Reunião na aldeia Kampinhu-hu contou com a 
participação de lideranças, como o vice cacique Macedo 
Tenharim, e da comunidade. 

Foto 26: Margarida Tenharim discursando em reunião na 
aldeia Kampinhu-hu. 

 
 

Foto 27: Reunião na aldeia Kampinhu-hu contou com 
representantes de todas as dez aldeias. 

Foto 28: Identificação das espécies da fauna da TI com auxílio 
de guias fotográficos na aldeia Kampinhu-hu. 

  

Foto 29: Detalhe de entrevista realizada na aldeia Taboka, com 
destaque, em pé, do cacique Júlio Cesar Tenharim e seu pai, o 
vice cacique Joaquim Tenharim. 

Foto 30: Detalhe de entrevista com o vice cacique Joaquim 
Tenharim (aldeia Taboka). 
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Foto 31: Comunidade e lideranças participando de reunião 
realizada na aldeia Taboka. 

Foto 32: Joaquim Tenharim demonstrando as propriedades 
medicinais de diversas plantas, como por exemplo Tukajara, 
utilizada no tratamento de dor de cabeça (aldeia Taboka). 

  

Foto 33: Demonstração de envira comprida utilizada na 
festividade do Mbotawa (aldeia Taboka). 

Foto 34: Aurélio Tenharim demonstrando a propriedade 
cicatrizante do óleo de copaíba, em reunião realizada na aldeia 
Taboka. 

  

Foto 35: Identificação das espécies da fauna da TI com auxílio 
de guias fotográficos na aldeia Taboka. 

Foto 36: Identificação das espécies da fauna da TI com auxílio 
de guias fotográficos na aldeia Taboka. 
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Foto 37: Detalhe de entrevista realizada na aldeia Trakuá. Foto 38: Detalhe de entrevista com Pedro Peruano Tenharim 
(aldeia Trakuá). 

  
Foto 39: Ana Tenharim (aldeia Trakuá) explicando o processo 
de pilagem das sementes de castanha-do-pará para a 
transformação em farinha. 

Foto 40: Detalhe de entrevistas sendo realizada na aldeia 
Trakuá, com atividade de identificação de animais silvestres em 
guias ilustrados. 

  

Foto 41: Detalhe de entrevista sendo realizada na aldeia Vila 
Nova. 

Foto 42: Detalhe de entrevista com o cacique Domingos 
Tenharim (aldeia Vila Nova). 
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Foto 43: Detalhe de reunião com a equipe de combate a 
incêndios, na aldeia Vila Nova. 

Foto 44: Detalhe de entrevista na aldeia Bela Vista. 

  

Foto 45: Detalhe de entrevista com o cacique Manoel 
Tenharim, o Duka (aldeia Bela Vista). 

Foto 46: Detalhe de entrevista com o cacique Manoel 
Tenharim, o Duka (aldeia Bela Vista). 

 
 

Foto 47: Detalhe de entrevista com o cacique Manoel 
Tenharim, o Duka (aldeia Bela Vista). 

Foto 48: Detalhe de entrevista com o cacique Izaque Tenharim 
(aldeia Karanaí). 
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Foto 49: Detalhe de entrevista na aldeia Marmelos. Foto 50: Entrevista realizada na aldeia Marmelos com auxílio 
de guias fotográficos. 

  

Foto 51: Entrevista realizada na aldeia Marmelos com auxílio 
de guias fotográficos. 

Foto 52: Reunião na aldeia Marmelos contou com grande 
participação da comunidade. 

 
 

Foto 53: A reunião na aldeia Marmelos foi realizada na escola, 
contando com a participação de lideranças e da comunidade. 

Foto 54: Reconhecimento de áreas de caça e pesca nas 
proximidades da Rodovia do Estanho. 
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Foto 55: Detalhe de Joaquim Tenharim (aldeia Taboka) 
improvisando um panero com folha de babaçu (Attalea 
speciosa). 

Foto 56: As caminhadas pela mata, na companhia dos 
Tenharim foram importantes para o conhecimento de algumas 
das espécies vegetais que são utilizadas como remédio. Detalhe 
no centro da foto, cacique Júlio Cesar Tenharim da aldeia 
Taboka. 

 
 

Foto 57: Detalhe de entrevista com o vice cacique Joaquim 
Tenharim (aldeia Taboka), numa trilha na mata. 

Foto 58: Detalhe do cacique Irineu Tenharim (aldeia 
Kastanheira) trançando fibra da entrecasca de uma árvore para 
a confecção de corda. 

  

Foto 59: Detalhe do cacique Irineu Tenharim (aldeia 
Kastanheira) mostrando um jamanchi feito de fibras de plantas 
e que é utilizado no transporte de produtos da mata para a 
aldeia. 

Foto 60: Detalhe do cacique Irineu Tenharim (aldeia 
Kastanheira) mostrando para a equipe de estudo uma árvore 
caída na mata cuja madeira estava sendo aproveitada na 
construção de uma casa. 
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Foto 61: Detalhe do cacique Irineu Tenharim (aldeia 
Kastanheira) explicando para a equipe a importância das 
plantas medicinais para os Tenharim. 

Foto 62: Detalhe do cacique João Tenharim (aldeia Jakuí) 
apresentando a técnica de extração da seiva do sangue-de-
dragão (Virola spp), utilizada na medicina tenharim. 

 
 

Foto 63: Caminhada com indígenas em trilha de caça nas 
proximidades da aldeia Jakuí. 

Foto 64: Detalhe de Dorian Tenharim (aldeia Kampinhu-hu), 
explicando para a equipe a importância das plantas medicinais 
para os Tenharim. 

  

Foto 65: Em caminhada realizada na mata com Dorian 
Tenharim (aldeia Kampinhu-hu), foi mostrada uma área com 
ocorrência de “terra preta” aonde são cultivadas as culturas 
agrícolas mais exigentes, como o milho (avati). 

Foto 66: Detalhe de Dorian Tenharim (aldeia Kampinhu-hu), 
improvisando um panero com folha de babaçu (Attalea 
speciosa). 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 44 
 

 

  

Foto 67: As caminhadas pela mata, na companhia dos 
Tenharim foram importantes para o conhecimento de algumas 
das espécies vegetais que são utilizadas como remédio. Á 
direita, Dorian, à esquerda Marcos e Flávio Tenharim (aldeia 
Kampinhu-hu). 

Foto 68: Detalhe de entrevista com o cacique Izaque Tenharim 
e sua esposa Teresa, que forneceram importantes informações 
sobre uso de plantas medicinais, cultivo na roça, extrativismo e 
sobre a cosmologia tenharim (aldeia Karanaí). 

 
Foto 69: Cacique Izaque Tenharim durante caminhada 
realizada entre a aldeia Karanaí e o acesso ao Rio Marmelos, 
onde foram percorridos aproximadamente 36 km. 

Foto 70: Aurélio Tenharim e cacique Izaque Tenharim durante 
caminhada realizada entre a aldeia Karanaí e o acesso ao Rio 
Marmelos, onde foram percorridos aproximadamente 36 km. 

  

Foto 71: Detalhe do cacique Izaque Tenharim (aldeia 
Karanaí), mostrando um arbusto cujas sementes são utilizadas 
na medicina tenharim. 

Foto 72: Durante caminhada na aldeia Bela Vista até o rio 
Marmelos foram apresentadas várias espécies vegetais 
utilizadas pelos Tenharim. 
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Foto 73: Detalhe de entrevista com Aristeu Tenharim, na 
margem do rio Marmelos (aldeia Bela Vista). 

Foto 74: Detalhe de Pedro Peruano Tenharim (aldeia Trakuá), 
mostrando técnica de pescaria utilizando apetrecho com peixe 
confeccionado com casca de árvore. 

  

Foto 75: Detalhe de Pedro Peruano Tenharim (aldeia Trakuá) 
improvisando um panero com folha de babaçu (Attalea 
speciosa). 

Foto 76: Detalhe de entrevista com a agente de saúde Miriam 
Tenharim na aldeia Trakuá. 

  

Foto 77: Caminhada com Mauro Tenharim em trilha de caça e 
de acesso ao rio Marmelos na aldeia Trakuá. 

Foto 78: Detalhe de entrevista com o Aldenei Tenharim 
(aldeia Mafuí). 
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Foto 79: Detalhe da equipe visitando roça de mandioca 
(Manihot esculenta) na companhia dos Tenharim (aldeia 
Marmelos). 

Foto 80: Caminhada com indígena em trilha de caça na aldeia 
Marmelos. 

  

Foto 81: Anotações de campo durante caminhada com 
indígenas em trilha de caça na aldeia Marmelos. 

Foto 82: Na foto, da esquerda para a direita: os agricultores 
Francisco Tenharim, Moisés Tenharim, Félix Tenharim e 
cacique João Sena Tenharim (aldeia Marmelos). 

  
Foto 83: Reconhecimento de áreas de caça e pesca nas 
proximidades da Rodovia do Estanho. 

Foto 84: Reconhecimento de áreas de caça e pesca nas 
proximidades da Rodovia do Estanho. 
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Foto 85: Reconhecimento de áreas de caça e pesca nas 
proximidades da Rodovia do Estanho. 

Foto 86: Equipe do ECI e Aurélio Tenharim durante visita à 
Rodovia do Estanho. 

  

Foto 87: Detalhe da atividade de etnomapeamento 
participativo na aldeia Marmelos. 

Foto 88: Detalhe da atividade de etnomapeamento 
participativo na aldeia Marmelos. 

  

Foto 89: Detalhe da atividade de etnomapeamento 
participativo na aldeia Vila Nova. 

Foto 90: Detalhe da atividade de etnomapeamento 
participativo na aldeia Vila Nova. 
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Foto 91: Armadilha Fotográfica (Camera Trap) instalada nas 
proximidades da aldeia Jakuí. 

Foto 92: Armadilha Fotográfica (Camera Trap) instalada nas 
proximidades da aldeia Trakuá. 

 
 

Foto 93: Detalhe do cacique Júlio Cesar Tenharim à esquerda 
e Domiciliano Tenharim à direita (aldeia Taboka), com pintura 
e apetrechos feitos com sementes e penas. 

Foto 94: Detalhe da família de Ana e Pedro Peruano Tenharim 
(aldeia Trakuá), que recebeu muito bem a equipe e nos 
apresentou importantes dados da rica cultura tenharim. 

  

Foto 95: Equipe do ECI e família de Ana e Pedro Peruano 
Tenharim (aldeia Trakuá) 

Foto 96: Pedro Peruano Tenharim foi um personagem muito 
importante para a pesquisa, fornecendo informações sobre a 
cultura tenharim (aldeia Trakuá). 
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Foto 97: Detalhe de Pedro Peruano Tenharim (aldeia Trakuá), 
usando arco, flechas e cocar confeccionado com penas de arara. 

Foto 98: Ana Tenharim (aldeia Trakuá) apresentando o 
algodão cultivado pelos Tenharim e que é utilizado na 
confecção de peças de artesanato. 

 
 

Foto 99: Cacique João Sena Tenharim (aldeia Marmelos) e seu 
filho. 

Foto 100: O algodão cultivado pelos Tenharim e apresentado 
pela artesã Maria Tenharim (aldeia Marmelos), é utilizado na 
confecção de peças de artesanato. 

  
Foto 101: Benjamim Tenharim demonstrando gafanhoto 
encontrado na aldeia Marmelos IV. 

Foto 102: Demonstração de arco e flecha por jovens tenharim 
na aldeia Marmelos IV. 
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Foto 103: José Tenharim, in meõiam, deu preciosas 
contribuições para a pesquisa, com importantes informações 
sobre a cultura tenharim (aldeia Marmelos). 

Foto 104: Cacique João Tenharim (aldeia Jakuí) dando 
informações sobre plantas medicinais durante caminhada numa 
trilha. 
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4.0 
AHE Tabajara: Breve Caracterização do Empreendimento  
 
O presente item consolida as principais informações referentes ao AHE Tabajara, contemplando 
as justificativas e objetivos da implantação do empreendimento, o histórico dos estudos de 
viabilidade e as características técnicas da usina. 
 
Durante o desenvolvimento do ECI informações sobre o empreendimento foram devidamente 
apresentadas aos Tenharim com o objetivo de contextualizar a implantação do empreendimento 
em relação ao território indígena, além de esclarecer dúvidas e questionamentos sobre as obras, 
sobre os principais elementos do projeto, sua operação e os impactos socioambientais previstos. 
 
4.1 
Objetivo e Justificativas 
 
O AHE Tabajara tem como objetivo geral contribuir com a ampliação da oferta de energia elétrica 
no Brasil por meio do incremento de uma potência instalada de 400 MW e uma geração média de 
234,99 MW. 
 
Um dos mais importantes instrumentos do planejamento energético no Brasil é o Plano Decenal 
de Expansão de Energia (PDE), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresa 
vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME). Publicado anualmente, é o PDE que orienta 
o planejamento de longo prazo e as ações e decisões destinadas a identificar o necessário equilíbrio 
entre as projeções de crescimento econômico e demográfico do país e a necessária expansão da 
oferta de energia, de forma a garantir à sociedade brasileira o suprimento energético adequado sob 
o aspecto da viabilidade financeira, técnica e ambiental. 
 
A proposta de implantação do AHE Tabajara, com 400 MW de potência instalada, é uma das 
iniciativas previstas no atual planejamento do setor elétrico brasileiro, cuja expansão do parque 
gerador vem sendo orientada por ações e diretrizes traçadas em instrumentos como o Plano 
Decenal de Expansão de Energia, publicado pela EPE. O empreendimento integra o Programa de 
Parcerias de Investimentos (PPI), criado pela Lei nº 13.334/2016, com o objetivo de garantir a 
expansão dos investimentos em infraestrutura. O projeto foi incorporado na carteira do PPI por 
meio da Resolução PPI n° 72, de 21 de agosto de 2019 e Decreto Nº 10.116, de 19/11/2019, 
qualifica o AHE Tabajara, no âmbito. 
 
Reconhecidamente, o Brasil dispõe de grande potencial energético, com destaque para as fontes 
renováveis de energia, o que inclui o potencial hidráulico (rios), eólico, de biomassa e solar. Nesse 
contexto, a principal diretriz de expansão da geração de energia adotada pelo governo brasileiro 
no planejamento energético vem sendo a priorização da ampliação da participação das fontes 
renováveis para atender o projetado aumento da demanda. 
 
Refletindo tal diretriz, segundo o PDE 2024, a participação das fontes renováveis na matriz 
energética brasileira deve passar dos 39,4% verificados em 2014 para 45,2% em 2024. 
Especificamente em relação à matriz de geração de energia elétrica, as fontes renováveis deverão, 
segundo o PDE 2024, representar 86% em 2024, superando a atual participação destas fontes, com 
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destaque para a forte expansão da energia eólica, que chegará a 20 GW em 2024, passando de 2% 
da matriz em 2014 para 8% em 2024. 
 
Embora relevante, segundo o PDE 2024, o crescimento da participação de outras fontes renováveis 
na matriz de geração elétrica não elimina a necessidade de investimentos em usinas hidrelétricas 
para garantir o suprimento das demandas de consumo projetadas até o ano 2024, cujo crescimento 
é estimado em 3,9% ao ano. 
 
Nesse cenário, tendo em vista a necessidade de expansão do parque gerador, o planejamento do 
governo brasileiro considera a implantação de 22 usinas hidrelétricas, que em conjunto devem 
somar uma potência instalada superior a 28 mil MW. Entre estes projetos hidrelétricos está o AHE 
Tabajara. 
 
4.2 
Histórico do Planejamento do AHE Tabajara 

 
Na presente Seção são apresentados resumidamente os aspectos que compõem os antecedentes 
gerais dos estudos hidroenergéticos na bacia do rio Ji-Paraná e que nortearam a proposta de 
implantação do AHE Tabajara. 
 
Em 1983 a ELETRONORTE contratou o CNEC (Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores 
S.A.) para a realização do “Estudo de Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Madeira”, que 
envolvia não somente o curso deste rio, como também as bacias hidrográficas dos rios Preto-
Jacundá, Candeias, Ji-Paraná, Aripuanã/Roosevelt e Sucunduri, cobrindo setores territoriais dos 
estados do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia. 
 
O inventário desenvolvido pelo CNEC para a ELETRONORTE foi concluído em 1987 e resultou 
na proposta de aproveitamento hidroenergético do rio Ji-Paraná, considerado prioritário em razão 
da relativa proximidade com Porto Velho e pela possibilidade de implantação de aproveitamentos 
de potencial compatível com os requisitos do mercado de energia elétrica do Sistema Acre-
Rondônia. 
 
Neste estudo foram propostos três aproveitamentos, totalizando potência instalada de 1.327 MW, 
dos quais 725 MW relativos ao eixo Tabajara (JP-04), 496 MW do eixo Ji-Paraná (JP-14) e 106 
MW do eixo Barão de Melgaço (JP-35). Os estudos foram apresentados ao Departamento Nacional 
de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) em 1988 e aprovados em 1989. Ainda na década de 1980 
foram iniciados os estudos de viabilidade do AHE Ji-Paraná (eixo JP-14). Os estudos desse 
aproveitamento foram iniciados em 1985 e paralisados em 1989. 
 
Em 2004 houve a retomada dos estudos visando o aproveitamento hidroenergético do rio Ji-
Paraná, entre a sua foz no rio Madeira e a confluência com os rios Pimenta Bueno e Comemoração 
(formadores do rio Ji-Paraná). Nesse ano, a Eletronorte estabeleceu parceria com as empresas 
Furnas Centrais Elétricas e Construtora Queiroz Galvão para revisão e atualização dos estudos 
desenvolvidos na década de 1980. Tais estudos foram encaminhados à ANEEL em 2006. 
 
Os estudos aprovados em 2007 consideraram a atualização dos aspectos de engenharia, 
econômicos e especialmente os temas socioambientais, muitos dos quais relacionados às 
sobreposições dos eixos e reservatórios estudados sobre unidades de conservação de proteção 
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integral e terras indígenas. A revisão dos estudos de inventário propôs a seleção de apenas um 
eixo (apenas uma hidrelétrica), que na atualização dos estudos foi denominado AHE 
Tabajara, com reservatório em cota mais baixa, 80 metros, que representava cerca de 26% 
do potencial hidrelétrico identificado no inventário realizado na década de 1980. 
 
Essa configuração final (eixo e nível d’água máximo normal) proposta eliminava interferências 
diretas sobre os limites de áreas protegidas existentes na bacia, sobretudo com a Reserva Biológica 
do Jaru e com a Terra Indígena Tenharim-Marmelos. Contudo, quando da conclusão da revisão 
dos estudos de inventário o governo federal publicou em 21 de junho de 2006 o Decreto de criação 
do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação de proteção integral cujos 
limites alcançam a margem direita do rio Ji-Paraná, se sobrepondo parcialmente ao reservatório 
previsto do AHE Tabajara. 
 
Na sequência, em 2007, a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico da bacia do rio Ji-Paraná 
foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Construtora Queiroz Galvão, 
até então detentora do registro ativo na ANEEL para realização dos estudos de viabilidade do 
aproveitamento (Processo 48500.002234/2007-63), efetuou a abertura do processo de 
licenciamento ambiental do AHE Tabajara no IBAMA (Processo 02001.004419/2007-31). 
 
Posteriormente, em março de 2008, o IBAMA realizou vistoria técnica objetivando colher 
subsídios para elaboração de termo de referência para o Estudo de Impacto Ambiental do 
empreendimento. Todavia, em razão da sobreposição de áreas necessárias à implantação do 
aproveitamento hidrelétrico com o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, a continuidade do 
processo de licenciamento passou a depender da revisão dos limites da unidade de conservação. 
 
Assim, em janeiro de 2012 foi publicada a Medida Provisória nº 558/2012, que alterou os limites 
do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, ampliando sua área de 873.570 ha para 961.320 ha, 
e excluindo dos limites da unidade, a área de sobreposição do reservatório do AHE Tabajara na 
cota 80 metros e seus remansos, além de excluir áreas para regularização fundiária. Em junho de 
2012 a Medida Provisória nº 558/2012 foi convertida na forma da Lei nº 12.678/2012, 
consolidando a desafetação da unidade de conservação. 
 
Diante da alteração dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, e da avaliação do 
EIA/RIMA elaborado para o AHE Tabajara, o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade emitiu a Autorização para o Licenciamento Ambiental do empreendimento (n° 
05/2020-GABIN) por meio do Ofício 144/2020-DIBIO/ICMBio de 14 de maio de 2020. 
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4.3 
Histórico do Processo de Licenciamento Ambiental do AHE Tabajara 
 
Em maio de 2012 o IBAMA emitiu o Termo de Referência para elaboração do EIA/RIMA do 
AHE Tabajara, incorporando no documento, além das diretrizes do próprio órgão para a condução 
do estudo, as considerações e instruções de instituições partícipes do processo de licenciamento, 
caso do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Fundação Nacional 
do Índio (FUNAI), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da 
Fundação Palmares e da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS). 
 
Após a realização de reuniões técnicas promovidas pelo IBAMA, foi emitido o Ofício nº. 
04/2013/DPDS-FUNAI-MJ, de 02 de janeiro de 2013, que definiu a TI Tenharim/Marmelos como 
a única Terra Indígena objeto de estudo para este ECI e esclareceu que, em relação à solicitação 
de instrução para tratar a questão de índios isolados na referida TI, caberá à Coordenação Geral de 
Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) a condução das tratativas por ser esta a instância 
da FUNAI responsável pelas ações de proteção aos isolados. 
 
Em 30 de outubro de 2013 foi protocolado o Plano de Trabalho que detalha a metodologia e as 
atividades referentes ao trabalho de campo que seria realizado junto aos Tenharim habitantes da 
TI Tenharim/Marmelos. Este Plano foi apresentado aos indígenas em 03 de setembro de 2014 em 
uma reunião que contou com a presença das lideranças tenharim de todas as aldeias, dos membros 
da APITEM e representantes da FUNAI/CGLIC, ELETRONORTE e da equipe técnica da JGP 
Consultoria, responsável pela realização dos estudos. Este lapso temporal deveu-se a ocorrência 
de uma situação de conflito na TI que inviabilizou a entrada da equipe para realização do ECI. 
 
Os estudos foram realizados em duas etapas, sendo a primeira em novembro de 2014, e a segunda 
entre novembro e dezembro de 2015. 
 
Após a conclusão das atividades de campo, mantendo a perspectiva participativa de realização do 
estudo, a equipe se preparou para apresentar os resultados do estudo e promover a discussão sobre 
os impactos socioambientais do empreendimento sobre a região e especificamente sobre o 
território indígena. O espaço para tal discussão não ocorreu por decisão das lideranças indígenas. 
 
O Estudo de Impacto Ambiental (EIA), acompanhado do ECI, foi inicialmente encaminhado ao 
IBAMA em janeiro de 2017. Em fevereiro o IBAMA emitiu o Parecer 02001.000357/2017-60 
COHID/IBAMA, no qual apontou pendências em relação ao Termo de Referência. 
 
Em novembro de 2017, uma versão revisada do EIA/RIMA foi encaminhada ao IBAMA após os 
ajustes e complementações indicados pelo IBAMA quando da análise da primeira versão. Em 
dezembro do mesmo ano, por meio do Parecer Técnico nº 139/2017-COHID/CGTEF/DILIC o 
IBAMA concluiu pelo aceite do EIA/RIMA, formalizado em 29/12/2017 por meio do Ofício nº 
467/2017/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA. 
 
Nesta ocasião o IBAMA solicitou a distribuição do estudo às instituições partícipes do processo 
de licenciamento, entre as quais a FUNAI. 
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Após início da análise de mérito do estudo, o IBAMA emitiu o Parecer Técnico nº 7/2018-
COHID/CGTEF/DILIC identificando o não atendimento aos itens 33, 34 e 35 do Termo de 
Referência, recomendando a revisão do Aceite ao EIA/RIMA emitido pelo IBAMA. Em 
consequência, o IBAMA emitiu o Ofício nº 49/2018/COHID/CGTEF/DILIC-IBAMA, em 
revisando a decisão anterior pelo Aceite do EIA/RIMA. Os pontos questionados pelo IBAMA se 
referiam aos critérios de delimitação da área do reservatório e dos seus remansos para fins de 
desapropriação e Área de Preservação Permanente. 
 
Objetivando esclarecer os critérios adotados em relação às diretrizes do Termo de Referência foi 
encaminhada ao IBAMA uma Nota Técnica com esclarecimentos. Foram também realizadas 
reuniões técnicas e avaliações complementares dos estudos de remanso, que culminaram na 
elaboração de uma segunda Nota Técnica, encaminhada ao IBAMA em setembro de 2019, na qual 
promoveu-se a alteração da mancha de inundação provocada pelo reservatório do AHE Tabajara, 
adotando critérios ajustados em relação aos propostos inicialmente no EIA e preconizados no 
Termo de Referência. 
 
Assim, após o Ofício N° 474/2019/CGTEF/DILIC expedido pelo IBAMA acatando a delimitação 
do reservatório proposta na segunda Nota Técnica, em novembro de 2019 o EIA/RIMA foi 
protocolado no IBAMA, tendo sido aceito em janeiro de 2020, encontrando-se em análise desde 
então. 
 
Especificamente em relação ao curso do processo no âmbito da FUNAI, em julho de 2018 a 
fundação expediu a Informação Técnica nº 68/2018/COEP/CGLIC/DPDS-FUNAI, de 25 de julho 
de 2018, relativa à análise do ECI do AHE Tabajara. Em resposta aos apontamentos constantes 
nesse documento, o grupo responsável pelos estudos de viabilidade encaminhou o documento 
“Esclarecimentos ao Conteúdo da Informação Técnica nº 68/2018/COEP/CGLIC/DPDS-FUNAI, 
relativa ao Estudo do Componente Indígena do AHE Tabajara”, elaborado pela equipe técnica 
responsável pelo ECI, no qual respondeu os questionamentos e esclareceu considerações e 
conclusões registradas pela FUNAI no citado documento. 
 
Todavia, embora o grupo responsável pelos estudos de viabilidade tenha prestado todos os 
esclarecimentos no supracitado documento, a FUNAI solicitou a apresentação de nova versão do 
estudo incorporando os pontos que julgou não atendidos na mencionada informação técnica, por 
meio do Ofício nº 91/2020/CGLIC/DPDS/FUNAI. 
 
Cabe ainda registrar, que além da autorização do ICMBio para o Licenciamento Ambiental (n° 
05/2020-GABIN) citada no item anterior, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
– IPHAN, após análise do EIA/RIMA do AHE Tabajara, notadamente o Diagnóstico Arqueológico 
Interventivo na ADA e AID do AHE Tabajara, Machadinho D’Oeste (RO), emitiu o Ofício n° 
213/2017/CNA/DEPAM/IPHAN de 24/04/2017, no qual se manifesta favorável à emissão da 
Licença Prévia para o empreendimento. 
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4.4 
Descrição do Empreendimento  
 
O AHE Tabajara terá potência instalada de 400 MW e energia firme de 234,99 MW médios. O 
arranjo concebido para o aproveitamento contempla a implantação da casa de força ao pé da 
barragem e formação de reservatório a ser operado no regime a fio d’água. 
 
O barramento do rio Ji-Paraná no sítio selecionado nos estudos de viabilidade formará reservatório 
com espelho d’água de 96,31 km2 no Nível Máximo Normal na cota 80 metros. Acrescido do 
remanso a ser considerado no licenciamento ambiental, para fins de desapropriação e delimitação 
de Área de Preservação Permanente – APP, a área é de 112,09 km², ocupando áreas do município 
de Machadinho D’Oeste, em Rondônia. 
 
Conforme Nota Técnica nº 1/2019/PCE/AHE TABAJARA, apresentada ao IBAMA e anexada ao 
EIA, em concordância com os itens 33, 34 e 35 do Termo de Referência do IBAMA, o critério de 
delimitação do reservatório para fins de desapropriação e delimitação da área de preservação 
permanente foi alterado, passando a incorporar os remansos. 
 
O NA Máximo Normal do reservatório não foi alterado e continua como referência para os cálculos 
e projeto de engenharia, ou seja, na cota 80 metros. 
 
A ficha resumo de informações do empreendimento apresentada na Tabela 4.4.a permite uma 
visão sintética das principais características de engenharia da alternativa selecionada para o AHE 
Tabajara. 
 
Tabela 4.4.a 
Ficha resumo de informações do empreendimento 
Identificação e Localização 
Nome AHE Tabajara 
Municípios Machadinho D’Oeste – RO 
Bacia Hidrográfica Sub-bacia 15 - Rio Ji-Paraná 
Localização Estado de Rondônia - Região Norte 
 
Produção de Energia Elétrica 
Potência Instalada 400 MW 
Energia Firme 234,99 MW médios 
Rendimento Máximo do Gerador 98% 
Queda Bruta 24,21 m 
Vazões 
Vazão Mínima Diária Registrada (Estação Tabajara) 138 m3/s (out/1998) 
Vazão MLT (1931- jun 2015) (AHE Tabajara) 1553 m3/s 
Vazão Máxima Diária Registrada (Estação Tabajara) 6429 m3/s (março /2014) 
Vazão Firme Q95 (AHE Tabajara) 248 m³/s (médias mensais 1931-jun 2015) 
NA de Montante Mínimo Normal 80,00 m 
NA de Montante Máximo Normal 80,00 m 
NA de Montante Máximo Maximorum 80,00 m 
NA de Jusante Mínimo Normal (1 maq) 51,39 m 
NA de Jusante Máximo Normal (3 maq) 55,20 m 
NA de Jusante Máximo Maximorum 66,33 m 
Volume Total do Reservatório 525,16 x 106 m³ 
Área do Reservatório (no NA Normal) 96,31 km2 
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Tabela 4.4.a 
Ficha resumo de informações do empreendimento 
Área do Reservatório com remanso (Desapropriação e 
APP) – Licenciamento Ambiental 

112,09 km² 

Perímetro do Reservatório (NA Normal) 743 km 
Perímetro do Reservatório com remanso 
(Desapropriação e APP) – Licenciamento Ambiental 

871 km 

Profundidade Média do Reservatório 8,14 m 
Profundidade Máxima do Reservatório 25,00 m 
Tempo de formação De 1 a 130 dias (2 a 16 dias em dezembro) 
Tempo de residência 3,9 dias 
Área inundada 69,84 km2 
Vida Útil do Reservatório >100 anos  
Barragem 
Altura Máxima da Barragem 30,00 m 
Tipo/ Material de estrutura Homogênea de Terra 
Comprimento de Crista 2645m 
Cota da Crista 83,00 m 
Turbinas 
Tipo Kaplan Eixo Vertical 
Quantidade 3 
Queda de Referência 20,43 m 
Potência Nominal 133.33 MW 
Vazão Nominal Unitária 648,7 m³/s 
Rendimento Médio  93% 
Geradores 
Tipo Síncrono Trifásico 
Quantidade 3 
Potência Unitária Nominal 148,15 MVA 

Fonte: PCE, 2016. 

 
O barramento do rio Ji-Paraná será efetuado com a construção de uma barragem de terra com 
extensão total de 2.209 metros na margem esquerda e no leito do rio, complementada por outra 
barragem na margem direita e pelas estruturas de concreto (vertedouro e tomada d’água), também 
posicionadas no leito fluvial. 
 
Com a implantação do barramento será formado o reservatório, que será operado no regime a fio 
d’água, ou seja, o reservatório formado pelo barramento do rio Ji-Paraná ou Machado tem o 
objetivo de apenas direcionar a água para as turbinas (instaladas na casa de força), não tendo a 
função de acumular volumes de água para regularização intra-anual de vazões. Desta forma, as 
vazões a jusante (abaixo da usina) serão sempre equivalentes à vazão afluente ao reservatório 
(acima do reservatório), não ocorrendo alteração do regime de vazões do rio Ji-Paraná. 
 
As áreas afetadas pelo AHE Tabajara, incluindo áreas de apoio e o reservatório e remansos, são 
representadas em detalhe, na escala 1:10.000, no Anexo 4. 
 
A energia gerada pela usina será transmitida para o Sistema Interligado Nacional (SIN), 
beneficiando desse modo todo o sistema elétrico brasileiro. A interligação ao SIN será efetuada 
por meio de uma linha de transmissão de 230 quilômetros que será construída entre a usina e a 
cidade de Ji-Paraná, onde é prevista a construção de uma nova subestação. 
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O arranjo geral das estruturas da usina permite a inclusão, com relativa facilidade, de um Sistema 
de Transposição de Peixes (STP). Dadas as características do sítio e da baixa altura da barragem 
(31 metros), a opção que se mostra mais atrativa é a implantação de um dispositivo do tipo escada 
vertical slot ou canal. Todavia, a implantação desse tipo de estrutura, conforme consta no 
EIA/RIMA, será devidamente discutida com o IBAMA. 
 
4.4.1 
Localização do Empreendimento em Relação à Terra Indígena 
 
O barramento do rio Ji-Paraná no sítio selecionado nos estudos de viabilidade formará reservatório 
com espelho d’água de 96,31 km2 no Nível Máximo Normal na cota 80 metros. Acrescido do 
remanso a ser considerado no licenciamento ambiental, para fins de desapropriação e delimitação 
de Área de Preservação Permanente – APP, a área é de 112,09 km², ocupando áreas do município 
de Machadinho D’Oeste, em Rondônia. O reservatório é representado no Mapa 4.4.a. 
 
É importante destacar que não há sobreposição do reservatório no NA Máximo Normal (cota 80 
metros) ou dos remansos sobre áreas situadas dentro dos limites da Terra Indígena 
Tenharim/Marmelos. 
 
A região tem a particularidade de possuir corpos hídricos com denominações ou toponímias 
semelhantes em diferentes bacias hidrográficas. É o caso de quatro corpos hídricos que se 
diferenciam pelo porte e por estarem em bacias hidrográficas distintas: igarapé Preto e rio Preto 
e rio Marmelos e igarapé dos Marmelos. 
 
O principal curso d’água que drena a Terra Indígena Tenharim-Marmelos é o rio Marmelos, que 
recebe a contribuição do rio Preto. Ambos os corpos d’água tem suas nascentes situadas dentro da 
Terra Indígena e tem seu escoamento direcionado para o sentido norte, sendo que o rio Preto é 
afluente do rio Marmelos, por sua vez um afluente do rio Madeira. Esses dois corpos d’água não 
são afetados pela implantação do AHE Tabajara e do seu reservatório, uma vez que não são 
contribuintes do rio Ji-Paraná, compondo uma outra bacia tributária do rio Madeira. 
 
Já o igarapé Preto e o igarapé dos Marmelos (também denominado localmente Marmelinhos) são 
cursos d’água que correm no sentido sul, na direção do rio Ji-Paraná, ou seja, no sentido contrário 
da Terra Indígena Tenharim/Marmelos.  
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Figura 4.0.a 
Localização dos rios Preto e Marmelos e Igarapés Preto e dos Marmelos 

 
 
Os limites da TI Tenharim/Marmelos e do PARNA dos Campos Amazônicos apresentados nos 
seus respectivos memoriais descritivos, contidos nos decretos de criação, foram definidos em bases 
planialtimétricas na escala de 1:100.000 da Diretoria de Serviço Geográfico do Exército Brasileiro 
– DSG, que constituem a base cartográfica oficial para a região. A demarcação do limite sul da TI, 
os marcos foram implantados seguindo a linha do divisor de águas entre as bacias dos rios 
Marmelos e Ji-Paraná, que também é utilizado para delinear a divisa entre os estados do 
Amazonas e Rondônia (Decreto Lei nº 6.550/1944). Dessa forma, no decreto de homologação da 
demarcação da TI Tenharim/Marmelos é informado que ela está situada no estado do Amazonas 
(Decreto de 5/01/1996). 
 

DECRETO-LEI Nº 6.550, DE 31 DE MAIO DE 1944 
Retifica os limites e a divisão administrativa dos Territórios do Amapá, do Rio Branco, do 
Guaporé, de Ponta Porã, e do Iguassú. 
c) Território Federal do Guaporé 3- a Noroeste, o divisor de águas Ituxí-Abunã e Ituxí-Madeira, 
até o ponto mais próximo da nascente do Paraná Pixuna, descendo pelo dito Paraná-Pixuna até 
o paralelo da confluência do Igarapé Maicí com o rio Madeira; - a Norte, Nordeste, Leste e 
Sudoeste, pelo paralelo da confluência do Igarapé Maicí com o rio Madeira até essa confluência, 
subindo êsse igarapé até a sua nascente, seguindo pelo divisor Gi-Paraná-Marmelos e Gi-Paraná-
Roosevelt, até o paralelo da confluência do rio Capitão Cardoso com o rio Roosevelt [...] 
 

 
3 O Território Federal do Guaporé é a denominação antiga do Estado de Rondônia. 
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DECRETO Nº 86.529, DE 3 DE NOVEMBRO DE 1981 
Estabelece novos limites para os municípios do Território Federal de Rondônia, e dá outras 
providências. 
I - COM O ESTADO DO AMAZONAS: - Começa na interseção da linha de limite entre o 
Estado do Amazonas e o Estado do Acre com o divisor de águas dos Rios ltuxi - Abunã; segue 
por este divisor e pelo divisor Ituxi-Madeira até alcançar o paralelo da foz do Rio Malcimirim, 
segue por este paralelo até a foz do Rio Malcimirim, sobe por este até sua cabeceira, e daí pelo 
divisor Marmelos - Ji-Paraná até alcançar a cabeceira do Rio São Rafael. 
 
DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1996 
Homologa a demarcação administrativa da Terra Indígena Tenharim Marmelos, localizada nos 
Municípios de Humaitá e Manicoré, Estado do Amazonas 
A TERRA INDÍGENA denominada TENHARIM MARMELOS, com superfície de 
497.521,7497ha e perímetro de 395.163,25m situada nos municípios de Humaitá e Manicoré, 
Estado do Amazonas. § 1º A base cartográfica utilizada na elaboração do memorial descritivo 
do caput é: SB.20-Z-A-V, SB.20-Z-A-VI, SB.20-Z-C-II, SB.20-Z-C-III, SB.20-Z-C-V e SB.20-
Z-C-VI - Escala 1:100.000 - DSG - Ano: 1987, 1987, 1981, 1979, 1980 e 1980, respectivamente. 

 
O levantamento cartográfico da região do AHE Tabajara, sobretudo na margem direita do rio Ji-
Paraná e na região do divisor de águas entre esta bacia hidrográfica e a do rio Marmelos, foi 
executada por meio de perfilamento a laser na escala de 1:5.000, com curvas de nível com 
equidistância de 1 metro. Esta base cartográfica permitiu uma avaliação segura dos limites do 
reservatório do empreendimento (nível d’água na cota 80 metros e seus remansos) em relação ao 
PARNA dos Campos Amazônicos e ao limite sul da T.I. Tenharim/Marmelos. 
 
Este levantamento mais acurado realizado para os estudos de viabilidade técnica e econômica e 
para o Estudo de Impacto Ambiental do AHE Tabajara, em escala de maior detalhe do que as 
plantas do DSG, permitiu um melhor delineamento das drenagens e da topografia da região. Foram 
então identificadas imprecisões no traçado das drenagens das nascentes do igarapé Preto, afluente 
da margem direita do rio Ji-Paraná, drenagem que será em parte inundada pelo reservatório do 
AHE Tabajara (fora dos limites da TI). Uma pequena drenagem que na base cartográfica do DSG 
é nascente do rio Preto, cujo curso segue para norte e desagua no rio Marmelos, é na verdade 
contribuinte do igarapé FAG II, tributário do igarapé Preto, integrando assim a bacia do rio Ji-
Paraná. 
 
Essa constatação baseada em informações primárias de maior detalhe cartográfico, alteraria o 
delineamento do divisor de águas entre as bacias hidrográficas do rio Marmelos, situada no estado 
do Amazonas, e do rio Ji-Paraná, situada no estado de Rondônia. 
 
Os marcos que definem os vértices da poligonal dos limites da TI Tenharim/Marmelos estão 
implantados no campo de acordo com o memorial descritivo apresentado no decreto que 
homologou sua demarcação. 
 
Mesmo diante dessa alteração do divisor de águas, advinda de maior detalhamento de informações 
no curso dos estudos do AHE Tabajara, não haverá sobreposição do seu reservatório (NA Máximo 
Normal (cota 80 metros e seus remansos) ao interior da Terra Indígena Tenharim Marmelos. O 
final do braço do reservatório a ser formado no igarapé Preto estará situado a cerca de 350 metros 
do limite sul da TI, independentemente do divisor de águas a ser utilizado. Um trabalho adicional 
de topografia, com transporte de cota para a região próxima ao limite sul da TI  na bacia do igarapé 
Preto e topografia em três seções transversais ao canal do igarapé FAG II, confirmaram que o 
reservatório não se sobrepõe à TI. 
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A Figura 4.0.b apresenta um excerto de carta topográfica do IBGE na escala 1:100.000, com o 
igarapé Fag II conectado à rede de drenagem do rio Preto (bacia do rio Marmelos), e imagem 
representativa da rede hídrica corrigida, com o curso d’água conectado à rede de drenagem do 
igarapé Preto (bacia do rio Ji-Paraná). 
 
Figura 4.0.b 
Igarapé Fag II – IBGE e Estudos de Viabilidade do AHE Tabajara 
 

 
 

 
Fonte: IBGE/EVTE AHE Tabajara. 
 
Essa configuração da rede de drenagem e a localização dos rios Preto e Marmelos e dos igarapés 
Preto e dos Marmelos, além do rio Ji-Paraná e dos limites da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 
são ilustrados no Mapa 4.4.a.  
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4.5 
Etapas Construtivas 
 
Trabalhos preliminares 
 
Na fase de trabalhos preliminares deverão ser desenvolvidos os serviços iniciais como a 
implantação da infraestrutura de apoio às obras. 
 
O canteiro será implantado na margem esquerda, para permitir toda a mobilização necessária para 
o início das obras. Assim, será necessário construir uma ponte provisória para ser utilizada durante 
a construção, localizada a jusante do eixo. 
 
Desvio do rio e ensecadeiras de 1ª Fase 
 
O eixo do AHE Tabajara tem como característica a existência de uma ilha que divide o rio em dois 
canais, onde se encontram as cachoeiras São Vicente (margem esquerda) e Dos Vinte e Sete 
(margem direita). 
 
Aproveitando-se da existência da ilha no rio Ji-Paraná, a primeira fase das obras tem como 
condicionante o desvio parcial do rio, com o direcionamento de todo o fluxo para o leito ou canal 
entre a ilha e a margem esquerda. Assim, nesta primeira fase, as atividades de construção ocorrerão 
na margem direita e na ilha existente no centro da calha fluvial. Para tanto, será  implantada uma 
barragem provisória (ensecadeira), que terá a função de direcionar o fluxo de água para o canal 
esquerdo. 
 
Com o fluxo de água desviado será possível executar as obras civis na área seca situada no leito 
fluvial e na margem direita, possibilitando as escavações para implantação das fundações, bem 
como a execução das obras em concreto, caso da construção do vertedouro, da tomada d’água e 
da casa de força, além da montagem dos equipamentos da usina. 
 
Desvio do rio e ensecadeiras de 2ª Fase 
 
Após a implantação das estruturas de concreto da fase anterior, será realizado um novo desvio do 
rio Ji-Paraná, necessário para a construção da barragem de terra no leito e na margem esquerda. 
 
O desvio será efetuado por meio da implantação de novas barragens provisórias (ensecadeiras), 
que em conjunto possibilitarão o desvio das águas do rio Ji-Paraná para a margem direita, de forma 
que todo o fluxo seja escoado pelo vertedouro da usina, construído na fase anterior. 
 
Enchimento do Reservatório 
 
Após a conclusão das obras da barragem de terra da margem esquerda, as comportas do vertedouro 
serão fechadas, dando início ao enchimento do reservatório. Uma das comportas será mantida com 
pequena abertura para garantir a manutenção do fluxo de água do rio Ji-Paraná a jusante do 
barramento. 
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Considerando a hipótese de enchimento no mês de dezembro (início do período de cheia do rio Ji-
Paraná), os estudos indicam que a formação do reservatório deve variar de 2 a 16 dias, podendo-
se considerar um prazo médio esperado de 5 dias. 
 
4.6 
Instalações de Apoio 
 
Acessos viários 
 
Na margem esquerda está localizado o acesso à obra partindo da cidade de Machadinho D'Oeste, 
realizado a partir da RO-133 num percurso de aproximadamente 65 km até o distrito de Tabajara. 
Essa rodovia não é pavimentada e deverá ser melhorada para permitir o acesso e trânsito de 
veículos necessários ao transporte de grandes equipamentos. As melhorias previstas incluem 
correções geométricas (curvas e rampas), além de alargamentos, implantação de elementos de 
drenagem, construção de pontes sobre cursos d’água e revestimento primário. Poderá ser 
necessário modificar o traçado do trecho da RO-133 situado na altura da localidade de Estrela Azul 
visando minimizar eventuais impactos do fluxo de veículos na localidade. 
 
Da vila Tabajara, pela margem esquerda, toma-se a oeste o acesso existente à vila Dois de 
Novembro, num percurso de aproximadamente 14 km até a cachoeira São Vicente, onde se 
encontra o local do eixo. Essa via existente será usada como acesso provisório às obras. Devido à 
formação do reservatório, que alagará parte do acesso e das pontes existentes, é prevista a 
implantação de um novo acesso da vila Tabajara até o local da obra. Este acesso consiste na 
implantação de uma nova via com plataforma de 8 metros de largura, com traçado se 
desenvolvendo pela margem esquerda do futuro reservatório, sendo necessária também a 
implantação de 3 pontes. Essa nova via, com 19 quilômetros de extensão, se constituirá no acesso 
definitivo às obras e ao empreendimento durante a operação, além de substituir a atual ligação 
entre Tabajara e Dois de Novembro. 
 
Note-se, portanto, que todo acesso às obras ocorrerá por vias na esquerda do rio Ji-Paraná, sem 
conexão com acessos na margem direita, onde estão situados o Parque Nacional dos Campos 
Amazônicos e a TI Tenharim/Marmelos. 
 
As vias locais podem ser conferidas no Mapa 4.6.a a seguir: 
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Áreas de Apoio 
 
As áreas de apoio são estruturas ou instalações a serem implantadas na primeira fase de construção 
do AHE Tabajara e que terão a função de apoiar a execução das obras principais da usina, bem 
como as áreas de exploração de materiais naturais de construção. Abaixo estão listadas as 
instalações previstas para as obras do AHE Tabajara: 
 

 Canteiro pioneiro da margem esquerda (margem esquerda); 
 Canteiro Industrial – (margem esquerda); 
 Alojamento – (margem esquerda): Os alojamentos serão implantados em área próxima ao 

canteiro industrial e administrativo e deverão atender ao efetivo da obra estimado em 3.500 
trabalhadores no pico; 

 Balsa; 
 Ponte; 
 Bota-fora de solo e rocha decomposta – (margem esquerda); 
 Áreas de estoque de rocha para britagem e estruturas de enrocamento – (margem esquerda); 
 Bota-foras de solo e de rocha decomposta – (margem direita); 
 Áreas de estoque de rocha para britagem e estruturas de enrocamento – (margem direita); 
 Áreas de estoque de solo orgânico e de madeira; 
 Acesso definitivo; 
 Acessos provisórios; 
 Acessos internos. 

 
O canteiro de obras será instalado na margem esquerda do rio e compreenderá principalmente as 
instalações de alojamento, alimentação, escritórios, oficina, almoxarifado. Nesta mesma margem 
serão instaladas as construções de apoio ao trabalhador como, por exemplo, refeitórios, 
ambulatórios, salas de jogos e alojamentos para atender a um efetivo da obra estimado em 3.500 
homens para o período de pico. Adicionalmente, o canteiro terá estação de tratamento de água e 
esgoto, depósito de explosivos e acessórios, e áreas de empréstimos de material (terra e 
enrocamento) e um bota-fora com volume disponível para a construção da barragem de terra e 
ensecadeiras. 
 
O canteiro de obras deverá ainda ser dotado de um sistema de proteção contra incêndio constituído 
de redes de hidrantes de coluna dispostas nas proximidades das instalações do canteiro e 
edificações do acampamento, com pressão suficiente para garantir as vazões mínimas requeridas, 
e conjunto de extintores portáteis padronizados, localizados e demarcados segundo os padrões das 
respectivas normas técnicas da ABNT. 
 
Na margem direita, por sua vez, se localiza uma área de empréstimo, bem como dois bota-fora, 
sendo todos dentro do limite do reservatório. 
 
Prevê-se que a energia elétrica necessária à execução da obra será fornecida pela Eletrobras 
Rondônia.  
 
A localização dessas estruturas em relação ao rio Ji-Paraná e ao arranjo geral do empreendimento 
é representada no Desenho PJ0874-V-R00-GR-DE-003 (Anexo 1). 
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Vigilância 
 
A vigilância do Canteiro deverá ser exercida por vigias nos turnos diurno e noturno. Os vigias 
durante o período de trabalho deverão ter também a função de evitar a circulação dos operários 
nas áreas externas ao canteiro e disciplinar o fluxo de entrada e saída do trabalho. Para abrigo do 
vigia, haverá uma guarita na entrada das instalações, devendo a área ser devidamente cercada. 
 
4.7 
Mão de Obra 
 
Duas ações básicas serão executadas como parte do processo de mobilização para as obras do AHE 
Tabajara, caso do treinamento e qualificação da população local e da transferência de pessoal de 
outras regiões para o canteiro de obras. 
 
A mão de obra residente principalmente em Machadinho D’Oeste, mas também em municípios 
vizinhos, como Ariquemes, Cujubim, Vale do Anari e Rio Crespo, entre outros, terá prioridade no 
processo de mobilização, demandando para tanto sua qualificação técnica para o desempenho de 
funções que não exigem alto grau de qualificação. Tal proposição não impede a contratação de 
profissionais especializados ou de nível superior dentre a população local. 
 
A transferência de trabalhadores de outras regiões para o canteiro de obras é necessária e inerente 
aos projetos de construção pesada, uma vez que a execução das obras exige a utilização de 
profissionais especializados, que na maioria das vezes integram o corpo técnico de empresas 
construtoras, montadoras e fiscalizadoras. Profissionais com esse nível de qualificação e 
especialização podem também ser contratados localmente. 
 
O contingente de mão de obra direta, aquela envolvida diretamente no desenvolvimento dos 
serviços de construção, ou seja, que integram as equipes de produção deve alcançar 3.500 
trabalhadores no pico das obras que ocorrerá no 14º mês após o início. A média da mão de obra 
direta durante todo prazo de construção é de 1.300 trabalhadores/mês. 
 
Na fase de operação é estimado um contingente de 150 trabalhadores que atuarão em funções 
operacionais, de manutenção, administrativas, de conservação e vigilância patrimonial e 
socioambientais. 
 
4.8 
Cronograma de Obras 
 
Considerando a totalidade dos serviços, que inclui as obras civis e as atividades de montagem 
eletromecânica. o prazo total para o processo de construção do AHE Tabajara é de 49 meses (início 
da operação do terceiro e último grupo gerador). O enchimento do reservatório é previsto no 44º 
mês das obras ao passo que a operação do primeiro grupo gerador é prevista no final do 45º mês e 
dos demais com intervalos de 60 dias. O cronograma geral do empreendimento, apresentado a 
seguir, representa o empreendimento como um todo, em suas fases principais, a partir da 
autorização para mobilização e instalação de canteiro e acampamento e da contratação do 
fornecimento dos equipamentos eletromecânicos, sendo representado sob a forma de cronograma 
de barras. 
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Quadro 4.8.a 
Cronograma de Construção do AHE Tabajara 

ANO  1 2 3 4 5 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

ATIVIDADES PRINCIPAIS                                                                                                   
Mobilização, Acessos e Instalações                                                                                                   
Escavações e Tratamentos                                                                                                   
Ensecadeira - 1ª fase                                                                                                   
Ensecadeira - 2ª fase                                                                                                   
Remoção de Ensecadeiras                                                                                                   
Barragens de Terra e Enrocamento                                                                                                   
Desvio do Rio para o Vertedouro                                                                                                   
Casa de Força (obras civis e montagem)                                                                                                   

Obras civis                                                                                                   
Montagem                                                                                                   

Tomada D'água (obras civis e montagem)                                                                                                   
Obras civis                                                                                                   
Montagem                                                                                                   

Vertedouro (obras civis e montagem)                                                                                                   
Obras civis                                                                                                   
Montagem                                                                                                   

Subestação                                                                                                   
Enchimento do Reservatório                                                                                                  
Geração comercial - Unidade 1                                                                                                   
Geração comercial - Unidade 2                                                                                                   
Geração comercial - Unidade 3                                                                                                   
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4.9 
O AHE Tabajara e o Desenvolvimento Socioeconômico da Região  
 
A instalação do AHE Tabajara se relaciona às demandas crescentes de energia no país no médio e 
longo prazo. Dada sua importância estratégica o projeto integra o Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI), que busca viabilizar investimentos em todo o território nacional, inclusive na 
infraestrutura. 
 
4.9.1 
Compatibilidade do Empreendimento com as Diretrizes Governamentais para 
Desenvolvimento Sustentável 
 
O Brasil possui diretrizes governamentais, programas e comissões que promovem o 
desenvolvimento sustentável, com suas bases nos Ministérios da Cidadania e do Meio Ambiente.  
 
Apresentando um direcionamento socioambiental para a região onde o empreendimento será 
instalado, o Estado brasileiro vem desenvolvendo políticas que visam, principalmente, o (re) 
ordenamento territorial e a implantação de programas de monitoramento de áreas de conservação 
ambiental, como, por exemplo, o Plano Amazônia Sustentável (PAS), Programa de Prevenção e 
Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal (PROARCO) e o Projeto de 
Monitoramento da Floresta Amazônica por Satélite (PRODES), entre outros.  
 
Em 2008 o Governo Federal lançou o Programa Territórios da Cidadania, que tem como objetivo 
universalizar programas básicos de cidadania. Para tal, seriam utilizadas estratégias de 
desenvolvimento territorial sustentável nas quais a participação social e a integração de ações entre 
Governo Federal, estados e municípios seriam fundamentais. Os municípios que integram as áreas 
de influência do AHE Tabajara estão inseridos em três desses Planos Territoriais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, incluindo Porto Velho e Machadinho D`Oeste. 
 
Outros Programas e políticas públicas regionais que podem ter um impacto no desenvolvimento 
do empreendimento, em relação à sua construção e operação sustentável, são:  
 

 Programa Nacional de Universalização do Acesso à Energia Elétrica (Luz para Todos):  
 
Lançado pelo Governo Federal em 2003, após a análise de dados do Censo 2000 do IBGE que 
apontavam a existência de um contingente de dois milhões de famílias no meio rural brasileiro que 
viviam sem energia elétrica, dentre as quais 90% possuíam renda inferior a três salários mínimos, 
abaixo da linha de pobreza. Assim, o Governo definiu como objetivo que a energia seja um vetor 
de desenvolvimento social e econômico das comunidades que apresentam menor índice de 
desenvolvimento humano, contribuindo para a redução da pobreza e aumento da renda familiar. A 
chegada da energia elétrica facilita a integração dos programas sociais do governo federal, além 
do acesso a serviços de saúde, educação, abastecimento de água e saneamento básico. 
 
O Programa é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, operacionalizado pela Eletrobrás e 
executada pelas concessionárias de energia elétrica e cooperativas de eletrificação rural em 
parceria com os governos estaduais.  
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O atendimento às minorias sociais é uma prioridade do Programa Luz para Todos,  como, por 
exemplo, as populações remanescentes de quilombos, os atingidos por barragens de usinas 
hidrelétricas, os extrativistas, as terras indígenas e os assentamentos. Neste sentido, é importante 
mencionar aqui que as aldeias da TI Tenharim/Marmelos foram contempladas por este Programa, 
recebendo eletrificação a partir da rede de distribuição advindo do distrito de Santo Antônio do 
Matupi, município de Manicoré/AM. 
 

 Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT):  
 
O Plano foi desenvolvido pelo Ministério dos Transportes em cooperação com o Ministério da 
Defesa com o objetivo de formalizar instrumentos de análise para dar suporte ao planejamento de 
intervenções públicas e privadas na infraestrutura e na organização dos transportes sob a ótica 
logística. Deste modo o setor poderá contribuir para a consecução das metas econômicas, sociais 
e ecológicas do País, em horizontes de médio a longo prazo, rumo ao desenvolvimento sustentado. 
Em Rondônia, os projetos dizem respeito a construção de hidrovias no rio Madeira (Porto Velho), 
terminais hidroviários, sendo um deles em Machadinho d’Oeste e construção da ligação da ferrovia 
de Integração Centro-Oeste (EF-354 - FICO) à fronteira Brasil-Peru. 
 

 Programa Terra Legal:  
 
Em 2009 o Ministério do Desenvolvimento Agrário, juntamente com estados e municípios, iniciou 
uma nova fase no processo de conservação e implantação de modelos de produção sustentável na 
Amazônia Legal. O mutirão Arco Verde Terra Legal uniu ministérios e órgãos federais para a 
preservação da Amazônia e combinou o acesso a direitos e cidadania para milhares de brasileiros 
com ações de regularização fundiária e combate à grilagem e se concentrou, prioritariamente, em 
43 municípios nos estados do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima, 
considerados os campeões do desmatamento. O município Machadinho D’Oeste teve ações do 
Programa Terra Legal.  
 
Outra intenção do Programa Terra Legal é regularizar as ocupações legítimas, com prioridade aos 
pequenos produtores e às comunidades locais. A Lei 11.952/09 prevê dispositivos para evitar a 
regularização de áreas griladas. Outra medida para evitar fraudes é o sistema de divulgação da lista 
de cadastrados e recepção de denúncias pela internet, que pode ser acessado por qualquer cidadão, 
inclusive anonimamente. 
 
 
4.9.2 
A Importância do AHE Tabajara e os Sistemas Produtivos na Região 
 
O histórico do estado de Rondônia, que pode ser conferido no EIA (JGP, 2019) deste 
empreendimento, mostra uma região que foi permeada por todos os ciclos econômicos que 
marcaram a região amazônica, que vão desde o ciclo do ouro (século XVIII), os ciclos da borracha 
(entre final dos séculos XIX e XX e década de 1940), o ciclo da mineração com a descoberta de 
diamante e cassiterita na região (década de 1960) e, finalmente, o ciclo da agricultura, bastante 
impulsionado pela abertura da BR-364, que, entre as décadas de 1970 e 1980, estimulou um boom 
demográfico na região com o incremento de 500 mil migrantes formados por pequenos 
agricultores.  
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Esta situação gerou uma ocupação espontânea e desorganizada de terras da União e de particulares, 
sem qualquer amparo legal, o que ocasionou tensões sociais, conflitos e litígios, iludindo muitos 
migrantes menos esclarecidos, exigindo intervenção do Governo Federal através do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  
 
A partir da década de 1970, o governo passou a promover a implantação de grandes Projetos de 
Integração e Colonização (PIC), que consistiam na distribuição de lotes de terras aos migrantes, 
intensificando ainda mais o fluxo migratório. Nessa época, Rondônia possuía 111.064 habitantes 
dispersos, principalmente, em Porto Velho, Guajará Mirim e no traçado da BR-364. A implantação 
desses Projetos obteve investimentos de valores expressivos, tanto para a demarcação quanto para 
a distribuição de lotes de terras rurais, abertura de estradas, construção de pontes, escolas, 
infraestrutura básica e atendimento aos colonos. 
 
Na década de 1980, a economia da região passou a ser reforçada pelo incremento da produção 
agropecuária em grandes propriedades, e que foi responsável por mudanças profundas na estrutura 
produtiva nos últimos anos. Entre as características marcantes da organização do espaço regional, 
pode-se destacar a economia baseada na pecuária extensiva de corte e leite, a existência de grandes 
áreas pouco ocupadas ou com baixa densidade populacional, associadas à concentração 
populacional em alguns poucos centros urbanos de maior porte e um rápido processo de 
urbanização em anos recentes. 
 
Esse retrato de Rondônia tem mudado após a instalação de novos empreendimentos hidrelétricos, 
como Jirau e Santo Antônio, que, até o momento, estão centrados em Porto Velho, capital do 
estado.  
 
A implantação do AHE Tabajara é peculiar à região devido às atividades econômicas dominantes 
na área de estudo, que em sua maioria não são industriais, de grande porte e/ou de projetos de 
infraestrutura energética. Machadinho D’Oeste, por exemplo, possui um setor primário ainda 
muito forte, com um grande número de estabelecimentos agropecuários. Na agricultura, as 
lavouras temporárias de maior área são de arroz, mandioca e milho. Portanto, dado o processo 
histórico de povoamento, desenvolvimento territorial e socioeconômico, o empreendimento vem 
hoje dinamizar os sistemas produtivos e arranjos sociais do território. 
 
No que se refere aos sistemas produtivos é fato que Machadinho D’Oeste tem sua economia 
vinculada principalmente ao setor primário. Em se tratando de projeto de construção pesada, é 
presumível que haja um efeito econômico positivo na fase de obras, sobretudo com a realização 
de compras locais e com a geração de empregos, resultando no aumento de receitas por parte do 
município. 
 
Alterações no perfil do econômico vinculado ao setor primário (extrativismo, agricultura, 
pecuária) para atividades do setor secundário (indústrias) dependem de uma série de fatores e 
políticas públicas, dentre as quais a disponibilização de energia elétrica ao município é um deles. 
 
Atualmente, Machadinho D’Oeste é atendido por uma unidade termoelétrica isolada, o que não 
proporciona segurança no fornecimento de energia para a população urbana e rural, além de limitar 
significativamente a instalação de agroindústrias, por exemplo.  
 
Todavia, a princípio, a implantação do AHE Tabajara não resolverá as limitações do atual 
fornecimento de energia para o município, uma vez que a energia gerada na usina será escoada por 
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linha de transmissão até uma subestação conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o que 
significa dizer que a energia gerada atenderá a demanda nacional como um todo. Essa situação 
pode ser alterada caso a distribuidora de energia elétrica Energisa Rondônia, estenda a distribuição 
de energia ao município de Machadinho D’Oeste, como ação paralela negociada junto aos 
empreendedores vencedores do leilão do AHE Tabajara, atendendo assim a demanda por energia 
do canteiro de obras a ser instalado para o empreendimento. 
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5.0 
Dados Gerais da Terra Indígena Tenharim/Marmelos  
 
Como mencionado anteriormente, Tenharim é o nome dado pelos não índios para um dos vários 
grupos indígenas que vive na extensa bacia do rio Madeira e que se reconhece como Kagwahiva. 
Estes grupos têm em comum, além da língua Tupi-Kagwahiva, pertencente ao tronco linguístico 
Tupi-Guarani, um processo histórico de deslocamento da bacia do rio Tapajós para a bacia do rio 
Madeira e uma organização social marcada pelo sistema de metades exogâmicas e patrilineares 
chamadas Mutum-Nanguera (Mutum) e Kwandu-Taravé (Gavião).  
 
Estes grupos se distribuem no médio Madeira, no estado do Amazonas, e no alto rio Madeira e rio 
Machado em Rondônia. Os Kagwahiva são divididos, para melhor compreensão da sua 
distribuição geográfica na bacia do rio madeira, entre setentrionais e meridionais. Os Kagwahiva 
setentrionais são constituídos pelos Tenharim, Parintintin e Jiahui, e os Kagwahiva meridionais 
são formados pelos Amondawa, Jupaú4, Karipuna e Uru-Eu-Wau-Wau. 
 
Os Tenharim vivem em três TIs diferentes totalizando aproximadamente 15 aldeias. Os Tenharim 
do rio Marmelos - ou da Transamazônica -, os Tenharim do Igarapé Preto e os Tenharim do rio 
Sepoti. A TI Sepoti é formada por uma única aldeia, Estirão Grande. Esta aldeia surgiu a partir da 
cisão de um pequeno grupo doméstico que vivia na aldeia Marmelos e passou a residir no rio 
Sepoti, próximo do local onde deságua no rio Madeira. Hoje este grupo faz visitas esporádicas aos 
parentes da TI Tenharim/Marmelos e mantém relações de aliança através da realização de 
casamentos entre eles. 
 
Na TI Tenharim do Igarapé Preto existem três diferentes aldeias que até hoje convivem com o 
resquício de um passado recente de intensa mineração de cassiterita e ouro em suas terras, iniciada 
na década de 1970 pela empresa Paranapanema (Mineração Tabocas).  
 
O grupo do rio Marmelos (Ytyngy’hu) é formado por dez aldeias. Antigamente, antes da abertura 
da Rodovia Transamazônica, eles conviviam numa única aldeia à margem do rio Marmelos na 
área onde atualmente a Rodovia Transamazônica (BR-230/AM) cruza o rio, mas seguindo a 
própria dinâmica social de fusão e fissão de grupos, houve um processo de surgimento de novas 
aldeias. 
 
5.1 
Histórico da Ocupação Kagwahiva na Região da Bacia do rio Madeira 
 
A partir dos dados históricos dos povos Kagwahiva (Nimuendajú 1924, 1963, 1981; Menéndez, 
1981) é possível observar o processo de migração da região da bacia do rio Tapajós em direção à 
bacia do rio Madeira. Esta movimentação foi registrada por viajantes que passaram pela região a 
partir do século XVII (missionários, engenheiros, viajantes e funcionários das províncias). Como 
demonstram estes registros, ao migrar do Tapajós os Kagwahiva mantiveram uma intensa relação 
com outros povos indígenas. Se na região do rio Tapajós o contato foi principalmente com os 
Munduruku, ao norte, e os Apiaká, ao sul, na região do rio Madeira os Kagwahiva entraram em 
contato tanto com os Torá, Mura, Mura Pirahã, no médio rio Madeira, como com uma extensa 

 
4 Junto aos Jupaú vivem outro povo Kagwahiva, os Juma. Devido ao contato com a frente de expansão e as relações de guerras com outros grupos 

indígenas os Juma se viram reduzidos a cinco indivíduos: um homem e suas filhas. Através de um processo amparado pela FUNAI estas mulheres 
realizaram casamento entre os Jupaú. Hoje este grupo está em processo de retomada de seu território. Os Juma são os únicos Kagwahiva que não 
se encontram na bacia do rio Madeira, mas do rio Purus.  
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variedade de povos na região do rio Machado (Ji-Paraná), entre eles os diversos grupos Tupi e 
também uma variedade de grupos falantes da língua Txapakura.  
 
Segundo Curt Nimuendajú (1924,1963), os Kagwahiva teriam vivido no alto Tapajós até o século 
XVIII. Os dados deste período são escassos, pois, diferente dos Apiaká, eles não viviam às 
margens dos grandes rios, local por onde os viajantes passavam, mas em seus afluentes e no 
interior. A partir do início do século XIX já aparecem nos relatos na bacia do rio Madeira. Para 
Nimuendajú (1963), não há dúvida de que o principal motivo para a migração deste grupo do 
Tapajós para o Madeira foi o conflito travado com os Munduruku na parte norte da região ocupada 
e com os Apiaká na parte sul.  
 
Se Nimuendajú descreve um movimento para o oeste, Miguel Menéndez (1981), que realizou um 
extenso levantamento das fontes históricas da bacia do rio Madeira e do rio Tapajós, tem uma 
hipótese distinta. Segundo o autor, a partir das fontes por ele analisadas, o movimento ocorreu 
primeiramente para o sul, para a região dos formadores do rio Tapajós, para em seguida realizar 
um movimento para o oeste até chegarem ao rio Machado. Isso pode ser observado, segundo 
Menéndez, devido à ausência de dados sobre os grupos Kagwahiva a partir da segunda metade do 
século XIX, momento onde, segundo sua hipótese, se encontravam em deslocamento entre as 
grandes bacias do Tapajós e Madeira, uma região até então desconhecida dos viajantes que 
circulavam principalmente pelos principais rios, pouco entravam para o interior. Assim, para o 
autor, parte dos Kagwahiva ocuparam a região do médio rio Madeira e outra seguiu para a região 
do rio Machado, por isso a distinção atual entre os Kagwahiva setentrionais e meridionais, 
respectivamente. Na Figura 5.1.a abaixo, que representa um mapa elaborado por Menéndez, é 
possível observar toda a ocupação dos Kagwahiva da bacia do rio Madeira através do rio Machado: 
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Figura 5.1.a 
Mapa da Migração Kagwahiva  
 

        
Fonte: Menéndez (1981).  
 
A primeira descrição documental dos Kagwahiva é de Almeida Serra, engenheiro astrônomo que 
participou da terceira comissão que realizou a demarcação dos limites entre Portugal e Espanha 
após o tratado de Madrid no século XVIII, onde eles são localizados no rio Juruena. As descrições 
dos Munduruku, Apiaká, Kagwahiva e Mawé apontam para a predominância Tupi na região 
(Menéndez, 1981). No século XIX, precisamente em 1817, é quando aparece o primeiro registro 
do etnônimo Parintintin (Peggion, 2014). Este nome foi dado pelos Munduruku, segundo Curt 
Nimuendaju (1924), e significa parin-a ou paren-na-na nome dado para a cabeça troféu. Do início 
do século XIX até o momento da “pacificação” realizada por Nimuendajú em 1922, os diversos 
grupos Kagwahiva passaram a ser denominados nos registros históricos como Parintintin.  
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Assim, no século XIX ocorreu uma “parintintinização” dos relatos. Foi somente com o contato do 
Serviço de Proteção ao Índio (SPI) com os grupos Kagwahiva do médio rio Madeira que seus 
funcionários perceberam que na realidade se tratava de diversos grupos distintos conhecidos pelo 
nome de seus chefes ou pela característica geográfica do local onde viviam. No caso dos Tenharim, 
eles eram conhecidos como Ariuvi-ga, nome da antiga liderança, pai ou avô dos principais líderes 
atuais e figura muito frequente nos relatos dos antigos. Em termos geográficos, os Tenharim do 
Igarapé Preto também são conhecidos como Yvytytyru’hu, nome da serra que fica próxima à aldeia 
e marca a paisagem dos campos amazônicos. Este processo de parintintinização somente se torna 
possível devido a certas características que se convergem nos diversos relatos deste período, como 
o uso da tatuagem facial, o uso do estojo peniano e o idioma. 
 
A partir da segunda metade do século XIX, com o grande valor da borracha brasileira no mercado, 
ocorre o processo intenso de povoamento de não índios na região do rio Madeira. Foi neste 
contexto que José Francisco Monteiro, comerciante da região do estado do Maranhão, fundou uma 
vila chamada Pasto Grande; devido ao apogeu da borracha, este vilarejo se transformou em um 
centro de comercialização dos bens in natura (Peggion 2014).  
 
Foi neste ambiente que, segundo Peggion (2014), teve início os conflitos intensos entre a 
população regional e os indígenas. Isso ocorreu porque, no processo de coleta dos bens da floresta, 
muitos trabalhadores começaram a sair das margens dos grandes rios e a ocupar seus afluentes e o 
interior e desta maneira passaram a entrar em constante contato com o território ocupado pelos 
Kagwahiva. Com isso, teve início uma série de relatos de conflitos, principalmente com os 
diversos grupos Kagwahiva. Isso fez emergir o interesse de políticos locais e comerciantes em 
acabar com estes povos, a quem viam como obstáculos para o desenvolvimento de suas atividades 
extrativistas:  
 

“Os povos da região passaram a ser, desde então, objeto de preocupações 
para o Governo Provincial, que os via como empecilho para o 
estabelecimento da frente extrativista, que durante o ciclo da borracha 
ocupou o sul do Amazonas.” (Peggion 2014:6).  
 

Devido aos conflitos intensos com a população indígena, Pasto Grande teve de mudar de local à 
jusante do rio Madeira. Foi neste processo de mudança para o outro lado da margem do rio que foi 
fundada a cidade de Humaitá, uma homenagem à batalha que ocorreu na Guerra do Paraguai 
(Peggion 2014). 
 
Foi com a tarefa de colocar fim aos conflitos entre a população regional e os Kagwahiva, naquele 
tempo conhecidos por Parintintin, que Curt Nimuendajú foi chamado pelo Serviço de Proteção ao 
Índio (SPI) para realizar a “pacificação”5 deste grupo. O indigenista relata minuciosamente todo 
este processo e as técnicas utilizadas para atrair os diferentes grupos kagwahiva em seu texto Os 
Índios Parintintin do Rio Madeira (1924). A intenção do SPI era subordinar os povos indígenas à 
sociedade nacional. Foram muitas as tentativas do SPI de aproximação com os Kagwahiva que 
não surtiram bons resultado, sendo algumas empreitadas foram financiadas por particulares. Após 
estas tentativas frustradas e aproximadamente 70 anos de confrontos entre população regional e 
população indígena, a “pacificação” passou a ficar à cargo do famoso indigenista Curt 
Nimuendajú. Seu trabalho junto aos Kagwahiva durou poucos meses, logo que saiu a coordenação 

 
5 O termo Pacificação havia sido apropriado pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e se referia ao processo de atração destes povos que recusavam 

o contato sem o uso da arma de fogo. 
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do posto indígena foi entregue a José Garcia de Freitas. Foi durante a sua coordenação que uma 
política de submissão dos Kagwahiva aos comerciantes foi compulsivamente aplicada. José Garcia 
de Freitas forçava os indígenas a trabalharem para os comerciantes da região. Foram estas ações 
desastrosas do SPI que facilitaram a invasão definitiva pelos comerciantes do território indígena.  
 
Como aponta Peggion (2014), mesmo com a instalação do posto de “pacificação” junto aos 
Parintintin alguns proprietários ficaram revoltados. Além do fato dos indígenas frequentarem suas 
instalações, a insatisfação dos comerciantes era que sua intenção inicial era exterminar a população 
indígena e não estabelecer qualquer tipo de relação com ela. Além disso, havia conflito também 
no interior do posto de pacificação, pois José Garcia de Freitas fazia com que grupos distintos e 
inimigos tradicionais convivessem no mesmo espaço. A intenção do SPI era criar uma espécie de 
vila onde grupos convivessem juntos, fato que gerou confrontos entre eles. Após aproximadamente 
20 anos da instalação do posto de “pacificação”, Francisco Pereira Barrancas realizou uma 
expedição para o rio Madeira e encontrou, às margens do rio Maici, José Garcia de Freitas tendo 
como trabalhadores indígenas que atraiu (Peggion 2014). José Garcia de Freitas foi denunciado 
por também vender terras de outros grupos indígenas aos comerciantes. 
 
5.1.1 
O Contato dos Tenharim com os Comerciantes 
 
Após a ação desastrosa do Serviço de Proteção ao Índio coordenada por José Garcia de Freitas, na 
qual foi permitida a entrada de diversos comerciantes de bens da floresta no território indígena, a 
organização social e o modo de vida destes grupos sofreram uma grande alteração. Entre os grupos 
que realizaram o contato com os comerciantes que invadiram o território indígena estão aqueles 
que atualmente são conhecidos por Tenharim. Tenharim não é autodenominação, foi um nome 
recebido após o contato com os não índios. Como apontado acima, estes grupos eram conhecidos 
pelo nome da liderança - no caso dos Tenharim eram o grupo de Ariuvi-ga - ou por uma 
característica da paisagem do local onde habitava determinado grupo - no caso dos Tenharim do 
Igarapé Preto conhecidos como Yvytytyry’hu, etnônimo que está relacionado à serra que marca a 
paisagem dos campos amazônicos, local ocupado por eles. O contato permanente dos Tenharim 
com os comerciantes da região ocorreu durante a década de 1940. Uma década e meia depois da 
ação do indigenista Curt Nimuendajú. Isso mostra que a invasão do território kagwahiva pelos 
comerciantes partiu das margens do rio Madeira para o interior, primeiramente o território ocupado 
pelos Parintintin, posteriormente o rio Maici e em seguida a região do rio Marmelos.  
 
Após a entrada definitiva dos regatões no território kagwahiva, muitas foram as histórias do 
contato entre indígenas e comerciantes. Em uma narrativa contada por Agostinho Tenharim, um 
ancião que vive na aldeia Marmelos, ele fala do contato realizado por seu pai, Ariuvi, com um dos 
comerciantes que invadiram o território habitado pelos diversos grupos kagwahiva chegando ao 
rio Marmelos, local onde vivem os Tenharim. Este contato ocorreu nas proximidades da cachoeira 
do Pariká, próximo onde atualmente se encontra a aldeia Marmelos. Quem conduziu Ariuvi e sua 
gente ao comerciante foi um Jiahui que já tinha contato com o regatão. Segundo Agostinho, um 
grupo grande foi constituído por Ariuvi e seguiram ao encontro do acampamento do regatão.  
 
Quando se aproximaram do acampamento dos extrativistas, guiados pelo Jiahui, perceberam que 
ele estava vazio, só havia um único homem, o cozinheiro. Quando ele percebeu a aproximação dos 
Kagwahiva ele ficou muito assustado. Segundo Agostinho Tenharim, quando ele ia fugir, o Jiahui 
proferiu palavras na língua portuguesa dizendo conhecer o regatão. Foi então que o cozinheiro 
convidou a todos para adentrarem ao acampamento. O primeiro bem oferecido aos Kagwahiva foi 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 78 
 

 

a “água preta” (café). Receosos, os indígenas se recusavam a tomar o líquido de cor escura, após 
a insistência do cozinheiro eles molhavam as pontas dos dedos e a colocaram na boca, em seguida 
cuspiram, o gosto lhes era insuportável. 
 
Após esta primeira aproximação o grupo de Ariuvi começou a trabalhar para aquele que chamavam 
de “patrão”. Enquanto os indígenas retiravam os produtos in natura da floresta como copaíba, 
seringa, patauá, sorva, pele de animais e uma variedade de outros bens, recebiam do “patrão” 
produtos manufaturados como sal, café, espingardas, açúcar, panelas e terçados, e assim os 
Tenharim foram inseridos no sistema de aviamento. O sistema de aviamento é fundado na relação 
entre fornecedor (aviador) e aviado; trata-se de uma relação de constante subordinação uma vez 
que o aviado não consegue acumular dinheiro, pois recebe tudo em mercadorias manufaturadas, 
além de não conseguir saldar a dívida que contrai ao adquirir os bens manufaturados do fornecedor.  
 
Este primeiro “patrão” não ficou muito tempo entre os Tenharim, pouco tempo depois chegou 
Delfim Bento da Silva. Agostinho Tenharim disse que quando Delfim Bento da Silva chegou ele 
portava um documento do governo que autorizava suas atividades na região. “Foi por conta da 
coleta de castanha que Delfim Bento da Silva, um português, veio viver junto aos Tenharim nos 
anos 1940” (Peggion 2011:55). 
 
Em uma visita à Terra Indígena Tenharim Marmelos para ouvir narrativas sobre o tempo da 
construção da Transamazônica, o antropólogo do Ministério Público, Walter Coutinho Jr. (2013), 
ouviu a nora de Ariuvi, Tu’ã. Ela narrou a chegada do regatão português na aldeia Kampinhu-hu. 
No momento que Delfim Bento da Silva se aproximou da aldeia, a maioria dos Tenharim correu 
para o mato com medo. Após a aproximação, o regatão construiu um acampamento nas 
proximidades de onde atualmente se encontra a aldeia Marmelos. No início, segundo Tu’ã, eram 
os empregados do comerciante que retiravam pau-rosa, castanha, borracha, copaíba, mas com o 
tempo os Tenharim começaram também a trabalhar para ele em troca de produtos manufaturados. 
Tu’ã também marcou em sua narrativa o problema das doenças que assolaram os Tenharim com a 
chegada do comerciante e seus funcionários.  
 
Além dos problemas trazidos pelas doenças, houve uma transformação intensa no modo de vida 
dos Tenharim, tanto no interior das aldeias (sua organização espacial), como na relação entre elas 
e também a mudança em alguns pontos da paisagem natural. Antes do contato com o português as 
aldeias eram organizadas por uma ou duas casas com as roças ao redor destas instalações, uma 
organização pautada no sogro e seus genros (Peggion 2011). Com a chegada do comerciante, a 
arquitetura da casa foi alterada, no lugar das antigas malocas, os Tenharim começaram a construir 
casebres no qual passaram a morar cada uma das distintas famílias. Além da arquitetura houve a 
concentração de mais de um grupo doméstico por aldeia, elas se tornaram mais populosas e 
consequentemente menos numerosas. 
 
Em termos da paisagem natural, houve uma transformação na paisagem do rio Marmelos, a 
cachoeira do Pariká foi utilizada como entreposto pelo regatão. Neste local ele construiu um 
grande armazém onde guardava os produtos in natura coletados pelos Tenharim e por seus 
funcionários e também as mercadorias manufaturadas que trazia de Manaus. Mas a relação com o 
português não estava restrita à subordinação entre “patrão” e os indígenas, ela também passou por 
relações de parentesco estabelecidas com o comerciante, pois o português se casou com duas filhas 
de Ariuvi, Mandua’i e Tugwara. 
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Esta mudança no modo de assentamento das aldeias tenharim, que após o contato com o 
comerciante português passou a gravitar ao redor do “patrão”, transformou, também, o modo de 
ocupação às margens do rio Marmelos e do rio Preto. Nas narrativas dos anciãos tenharim sobre 
os locais que compõe a paisagem à margem destes dois rios, os elementos que mais aparecem são 
as antigas aldeias, também referidas como “capoeira antiga”, locais propícios para seus cultivares. 
São muitas as aldeias que compõe estas narrativas. Os mais velhos, por terem percorrido este 
caminho desde o tempo do comerciante, sabem exatamente o local e a sequência das antigas 
aldeias desde as proximidades das cabeceiras do rio Preto e do rio Marmelos até o local onde o rio 
Marmelos encontra com o rio Madeira. Com a chegada do comerciante os Tenharim passaram a 
viver nas proximidades de onde hoje é a aldeia Marmelos, à margem do rio Marmelos e próximo 
ao local onde ficava o entreposto na cachoeira do Pariká.  
 
Apesar de alguns destes grupos, como é o caso dos Tenharim, terem passado a viver mais próximos 
ao comerciante, eles continuaram a percorrer este território coletando produtos in natura ou para 
realizar as grandes caçadas para sua principal festividade, o Mbotawa.  
 
5.2 
Situação Fundiária: Sobre o Processo de Constituição da Terra Indígena 
Tenharim Marmelos  
  
Conforme Virginia Valdão, antropóloga responsável pelo Relatório de Identificação e Demarcação 
da Área Indígena Tenharim em 1987, o território tradicional de perambulação ocupado pelos 
Tenharim seria conformado pela rede hídrica da região, tendo as cabeceiras e o curso médio do rio 
Marmelos como limites sul e norte, respectivamente, e os rios Maicy e Branco como limites oeste 
e leste, sendo que, nessa área, a concentração de aldeias ficava nas proximidades dos rios Preto e 
igarapé Mafuí.  
 
Neste cenário os Tenharim teriam permanecido relativamente sem contato com os não indígenas 
até o momento de abertura da BR-230/AM/Transamazônica (Peggion 1996, 2004, 2011; 
Menéndez 1984, 1985; Silva 2006) que, como explicado adiante, viabilizou a “colonização” da 
região por meio da implantação de vários núcleos de assentamento da reforma agrária vinculados 
ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária/ INCRA. Teria sido, inclusive, este órgão 
a enviar, em 1978, um comunicado à FUNAI a respeito da existência de grupos Tenharim na 
região, o que sinalizava se tratar de uma área indígena (Barbosa de Oliveira 1991). 
 
Com essa informação, o então delegado da 8º DR da FUNAI apresentou, em março de 1979, uma 
proposta para a Reserva Projetada Tenharim, na qual seriam demarcados 394.000 hectares do 
território tradicional, excluindo áreas importantes a leste do território, entre o igarapé Mafuí e o 
rio Branco conhecidas como castanhal do Arara e seringal do Inferno. No entanto, a Reserva não 
foi homologada pela ausência de um antropólogo na equipe responsável pela identificação da área 
(Menéndez 1985). 
 
Em 1984, a FUNAI criou novo Grupo de Trabalho coordenado pelo antropólogo Miguel 
Menéndez que constatou um aumento demográfico expressivo de colonos ligados ao INCRA, 
notadamente na região do entroncamento entre as rodovias do Estanho e  Transamazônica, em 
meio ao território tradicional que havia sido deixado de fora da proposta de 1979, como recorda 
Marcos Tenharim: 
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“A FUNAI que fez a redução [e] duas coisas que eles deixaram, pra cá e 
pro Gleba B. Gleba B foi feito de novo porque foi difícil né, tu sabe a história do Gleba 
B, foi difícil. Na verdade aqui a área era pequena demais. Gleba B agora vai lá no 
Tenharim também, no estirão grande e no Sepoti. E pra cá era a mesma coisa. Era 
pra passar assim [no] Rio Machado por causa do Igarapé Preto também sabe? Esse 
campo tudinho era pra ser uma coisa só, não era pra separar o Igarapé Preto. Mas 
como foi naquela época a gente não conseguia articular melhor, pensava que era 
assim mesmo, depois que nós fomos ver, cadê o mapa mesmo, e no mapa metade ficou 
fora” (Marcos Tenharim. aldeia Kampinhu-hu, 11 de novembro de 2014) 

 
Após levantar a área e os problemas enfrentados pelos Tenharim, o grupo apresentou à FUNAI 
uma nova delimitação cuja área abrangia do rio Marmelos ao igarapé Preto. A proposta, no entanto, 
foi rejeitada pelos colonos sediados nos limites da reserva e também um uma empresa de 
mineração denominada Mineração Tabocas S.A, pertencente ao grupo Paranapanema, que, na 
época, possuía lavra de pesquisa e extração de cassiterita próxima às aldeias tenharim localizadas 
no igarapé Preto. Diante de ameaças sentidas pela equipe da FUNAI, os trabalhos foram 
interrompidos (Menéndez 1985). 
 
No ano seguinte foi criado um novo Grupo de Trabalho com o objetivo de superar o impasse criado 
entre os colonos e os Tenharim. Após uma longa discussão, os indígenas acataram a proposta do 
GT, na qual abririam mão do castanhal do Arara e ficariam com o seringal do Inferno, recebendo 
como compensação algumas indenizações (carros, grupos geradores, etc.) e a incorporação das 
cabeceiras dos rios Preto e Marmelos ao território, o que permitiria o controle efetivo do 
ecossistema regional, desde as nascentes até seu curso médio (Barbosa de Oliveira 1991).  Como 
resultado, em 5 de janeiro de 1996 foi promulgado o Decreto de homologação e demarcação da TI 
Tenharim/Marmelos, localizada nos municípios de Humaitá e Manicoré, estado do Amazonas, 
com área de 497.522 ha e perímetro de 395.163 metros. Não há sobreposição entre esta Terra 
Indígena e outra Unidade de Conservação, mas sim uma contiguidade com o Parque Nacional dos 
Campos Amazônicos (limite leste) e com a Floresta Nacional de Humaitá e TI Jiahui (limite oeste). 
 
É importante observar que esses limites reconhecidos da TI sempre foram questionados, mas, a 
despeito do amplo movimento de reivindicação de revisão do território feito pelos Tenharim, um 
novo estudo para ampliação dos limites da TI só foi realizado em 2002 pelo antropólogo Edmundo 
Peggion. Desse novo processo resultou a demarcação e homologação da Terra Indígena Tenharim 
Gleba B, com área de 475 mil hectares. 
 
 
5.2.1 
Caracterização das Aldeias Existentes na TI Tenharim/Marmelos 
 
A TI Tenharim/Marmelos está localizada em dois municípios do estado do Amazonas, a saber, 
Manicoré e Humaitá, sendo o rio Marmelos o divisor geográfico do território desses dois 
municípios. Nesse sentido, as aldeias Vila Nova e Marmelos (seguimentos residenciais I e II) 
pertencem ao município de Humaitá, ao passo que os segmentos residenciais III e IV da aldeia 
Marmelos, Bela Vista, Kampinhu-hu, Trakuá, Taboka, Mafuí, Kastanheira, Jakuí e Karanaí 
pertencem ao município de Manicoré.  
 
Essa divisão administrativa da TI por dois municípios é sentida nas aldeias quando se observam 
questões relativas à saúde, educação e no envolvimento dos Tenharim com as prefeituras de cada 
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município. Como foi possível perceber durante o trabalho de campo, as aldeias localizadas no 
município de Manicoré possuem uma boa relação com o atual prefeito do município, mas a 
distância entre a TI e Manicoré inviabiliza uma comunicação mais direta com a prefeitura e os 
serviços públicos oferecidos, uma vez que para chegar até Manicoré os Tenharim precisariam ir 
até Humaitá, utilizando a Rodovia Transamazônica, e de lá pegar um barco que segue pelo rio 
Madeira até Manicoré, realizando, assim, uma viagem que pode levar entre dois a três dias.   
 
Ao comentar a respeito das aldeias que existem na TI Tenharim, muitos interlocutores  se recordam 
que, em época anterior à Transamazônica, as pessoas ficavam “espalhadas” pelo território, 
fundando aldeias em diferentes lugares e, sobretudo, onde fosse possível encontrar terra preta, um 
dos critérios principais para a localização de uma aldeia, como será possível acompanhar no item 
6.2.2 Uso e Ocupação do Território. No entanto, com a construção da rodovia na década de 1970 
iniciou-se um período bastante dramático para os Tenharim, marcado pelo contato não somente 
com os trabalhadores da obra, mas também com várias epidemias por eles trazidas, apontadas 
como a principal causa da depopulação dos grupos kagwahiva que moravam nesta região. Neste 
cenário, a FUNAI em Porto Velho teria sido acionada e o órgão, diante do quadro encontrado, 
enviou uma equipe de saúde para atender aos Tenharim.  
 
Como observou Manoel Tenharim, o Duka, cacique da aldeia Bela Vista, diante da facilidade em 
alcançar a área indígena pela própria estrada, a equipe de saúde preferiu reunir todos os índios em 
uma só aldeia, Marmelos, situada na confluência entre a BR-230/AM e o rio Marmelos, para 
administrar os medicamentos e acompanhar de modo mais fácil a evolução do tratamento: 
 

“Foi a FUNAI que localizou por causa da dificuldade que ela tinha pra 
fazer tratamento de saúde, porque ela entrou já com a equipe de saúde, já entrou com 
o equipamento deles pra deixar a equipe lá numa aldeia só, aqui no Marmelo, aqui, 
tinha uma aldeia lá e eles aproveitaram só porque a passagem da entrada que já tava 
aberta já, só porque a passagem da estrada era ali, então a FUNAI achou que era 
mais fácil pra eles e localizou nós ali. Aproveitou a aldeia que já estava aí e localizou 
todo mundo que estava no rio, aqui no mato, pra cá tudinho ela localizou [ ]  A FUNAI 
teve que ir lá de barco com nós e pediu que nós vivesse aqui mais próximo” (Manoel 
“Duka” Tenharim. Aldeia Vista Alegra, novembro de 2014). 

 
Segundo Peggion (1996), até 1994 os Tenharim viveram nesta única aldeia, mas em tempos mais 
recentes ocorreu uma fragmentação entre os grupos domésticos que resultou na fundação de várias 
aldeias ao longo das rodovias que incidem sobre a TI Tenharim. A questão da localização das 
aldeias é bastante sensível para os Tenharim, uma vez que, na interação entre os grupos indígenas 
e a sociedade nacional foram sendo criadas novas categorias de organização territorial e de política 
indigenista. Neste contexto, a criação da categoria jurídica “Terra Indígena”, que, atualmente, 
legitima também o acesso a políticas educacionais e de atenção à saúde, teria concentrado a 
experiência territorial destes grupos. 
 

“o governo hoje gosta de perguntar pra gente assim: ‘por que hoje vocês 
vieram morar aqui nessa BR?’ Nós não viemos morar, nós já era daqui. Só que de 
primeiro nós não se preocupava com a saúde, com a educação, então os antigos eles 
ficavam andando, por exemplo, eles iam lá no Gleba B onde era a nossa aldeia que 
até hoje o cemitério tá lá e ia pra lá, ficava três, quatro meses roçando, aí eles 
falavam: vixi já to enjoado daqui, vamos embora pelo rio pescar, vamos ficar comendo 
peixe e não se preocupava com nada, só comer e andar mesmo. Aí vai embora pra 
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cima, deixava todas essas aldeias aqui e ia embora pra cima [ ] Então por isso que 
nós tem muita aldeia, o governo hoje ele não entende, ele fala assim, eles pensa que 
agora que nós veio morar pra cá, mas não é assim. Nós já era desse lugar mesmo [ ] 
E não entende não porque a gente tem aldeia naquele campo. Porque nossos antigos 
levavam um ano, dois anos pra chegar no Igarapé Preto. E levava toda criança, 
quando a criança cansava ficava um mês parado naquele lugar. Lá eles montavam 
roça, casa, aldeia, às vezes chegava a morrer criança, enterrava lá, e ficava o 
cemitério lá. É assim, ia embora, ia embora até chegar no Igarapé Preto. Voltava a 
mesma coisa, levava aqueles anos pra chegar a voltar aqui porque era muito longe, 
era de pé que eles iam. Aí então o governo não entende, pensa que agora que nós 
viemos pra cá” (Cilene Tenharim. Aldeia Mafuí, novembro de 2014) 

 
Neste sentido, os Tenharim são unânimes ao afirmar que não foi a estrada o vetor principal a causar 
mudanças em sua territorialidade, mas, ao contrário, a estrada teria passado por cima de uma área 
já utilizada por eles, o que poderia ser evidenciado por locais de antigas aldeias e cemitérios. No 
entanto, as preocupações que passaram a assumir em razão do contato, notadamente nas áreas de 
saúde e educação, influenciaram na atual configuração das aldeias, uma vez que a mobilidade dos 
indígenas e dos diversos agentes que trabalham junto aos Tenharim, como, por exemplo, 
servidores da FUNAI, equipes de atendimento médico da SESAI, professores, entre outros, era 
considerada mais fácil ao longo do eixo das estradas (Rodovia do Estanho e a BR-230/AM). 
 
Neste cenário, a escolha para a fundação das novas aldeias quando da fragmentação dos grupos 
não ocorreu de forma aleatória e teve como referência principal a decisão de ocupar integralmente 
a área indígena, uma vez que foi realizada em um contexto marcado pela invasão de madeireiros 
e garimpeiros ocorrida nas décadas de 1970 e 1980. Tal fragmentação revela que os Tenharim 
decidiram expandir as aldeias pelo território com base em uma ocupação prévia de áreas já 
conhecidas, por exemplo, antigos castanhais ou roçados pertencentes a um determinado grupo 
familiar. Este foi o caso da aldeia Kampinhu-hu, fundada em um antigo castanhal, e Trakuá e 
Mafuí, fundadas em locais de antigos roçados: 
 

“Naquele tempo teve bastante invasores da questão de madeiras na parte 
de lá. O que que, caciques se reuniram, fizeram? Bom, já que nós já tem castanhal 
próximo à aldeia aí cada um se decidiram de ocupar aquela terra, para que não 
perdesse aquele castanhal, por exemplo. Aonde que os caciques falaram, já na parte 
dessa Transamazônica, ‘Kampinhu-hu tem castanhal, então vocês têm que morar 
naquele local lá para ocupar aquele espaço [e] não ter aquela invasão de madeireiro, 
garimpeiro, pode estar ocupando aquela terra’. Onde teve essa divisão em cada 
aldeia, até hoje ainda existe, por causa do espaço... e uma estratégia para não dar 
muito espaço livre para vir outros” (Márcio Tenharim, novembro de 2014, 
depoimento coletado na aldeia Trakuá) 

 
Este depoimento vai ao encontro da perspectiva de Peggion (2004) que observou que a fundação 
de novas aldeias evidenciava a prática de associar o movimento de reocupação do território 
tradicional com a retomada de lugares geralmente pertencentes aos “antigos”, ou seja, aos 
ancestrais do líder do grupo doméstico que tomou a iniciativa de se mudar para lá. Como resultado 
desse movimento de expansão, há, atualmente, dez aldeias localizadas integralmente na TI 
Tenharim/Marmelos, sendo oito delas situadas às margens da Rodovia Transamazônica (Vila 
Nova, Marmelos, Bela Vista, Kampinhu-hu, Trakuá, Taboka, Mafuí e Kastanheira), e duas na 
Rodovia do Estanho (Jakuí e Karanaí).  
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Segue abaixo uma breve caracterização das aldeias a fim de apresentar o panorama geral da TI 
Tenharim e ao final da descrição há um croqui de cada aldeia e as fotos chamadas ao longo do 
texto estão inseridas em um Registro Fotográfico inserido ao final deste item. 
 
Será possível observar que as dez aldeias são semelhantes em muitos aspectos, como, por exemplo, 
infraestruturas existentes, acesso a serviços, tipo de moradias e proximidade em relação às estradas 
(BR-230 e Rodovia do Estanho) e, embora repetitivas, estas descrições visam apresentar ao leitor 
as características de cada aldeia. Todos os elementos aqui apresentados (descrições, fotos e 
croquis) foram elaborados com a participação dos indígenas que em diversos momentos fizeram 
correções incluindo novas informações sobre as moradias, roças e instalações. A última revisão 
deste material foi realizada entre os dias 27 e 30 de novembro de 2015, por ocasião da reunião de 
apresentação de resultados preliminares e planejamento de uma futura expedição às cabeceiras do 
rio Preto.   
 

 Aldeia Kastanheira 
 
Localizada no km 151 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, Kastanheira foi aberta 
por Irineu Tenharim há, aproximadamente, 15 anos e ainda hoje é composta basicamente por seu 
grupo familiar. A aldeia possui três residências e um espaço coberto com palha onde a família se 
reúne e recebe os visitantes, todos construídos em madeira (Foto 01). 
 
Todas as estruturas da aldeia estão interligadas à rede de distribuição de energia advinda de uma 
termoelétrica situada em Santo Antônio do Matupi, também conhecido como “km 180” ou 
somente “180”, um importante distrito pertencente ao município de Manicoré, distante, 
aproximadamente, trinta quilômetros da TI Tenharim/Marmelos. A rede foi instalada na TI no 
contexto do Programa “Luz para Todos” do Governo Federal. 
 
Em relação ao abastecimento de água, a aldeia possui um sistema chamado Poço Amazonas, 
formado por um poço de pouco profundidade e uma bomba que puxa a água para a caixa d’água 
(Fotos 02 e 03), de onde é distribuída por meio de canos para algumas torneiras localizadas no 
pátio da aldeia. 
 
Kastanheira não possui Agente Indígena de Saúde, sendo atendida pelo AIS da aldeia Mafuí. 

 
 Aldeia Mafuí 

 
Localizada no km 146 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, Mafuí foi fundada 
por João Bosco Tenharim em um local já conhecido como um antigo roçado de seu grupo familiar.  
 
Segundo o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena6 (SIASI/SESAI) foram registradas 
43 pessoas na aldeia em 2013, mas em campo a população informada pelo AIS/AISAN totalizava 
51 pessoas, organizadas em 11 famílias. 
 

 
6 O Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) é composto de dados primários vindos da atenção primária à saúde prestada pelas 

Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI) no Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi/SUS), gerenciado pela Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (SESAI) do Ministério da Saúde. 
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A aldeia está interligada à rede de energia elétrica advinda do “km 180”, que distribui eletricidade 
para as residências e áreas comuns da aldeia, como o barracão de reuniões, localizado ao lado da 
residência do atual cacique, o pátio da aldeia e a escola. 
 
Em termos de abastecimento de água, Maui possui poço artesiano com 75 metros de profundidade 
(Fotos 04 e 05), mas foi mencionado que o poço seca no verão, de modo que os moradores da 
aldeia precisam recorrer a um igarapé localizado próximo à aldeia. 
 
Além das residências, o sistema de distribuição de água atende também às estruturas que chamam 
de “lavanderias”, que são um conjunto composto por banheiros, chuveiros e tanques para lavar 
roupas que foram construídos em vários pontos da aldeia, em 2004 ainda na época da FUNASA.  
 
Mafuí possui uma escola municipal vinculada à Secretaria Municipal de Educação/ SEMED do 
município de Manicoré, polo III, que atende do 1º ao 5º ano, em regime multisseriado. Do 6º ao 9º 
ano, os alunos são deslocados para a escola da aldeia Kampinhu-hu, com transporte escolar 
(ônibus) providenciado pelo município. 
 
Em relação à saúde, a aldeia é atendida por um Agente Indígena de Saúde, um Agente Indígena 
de Saneamento, ambos ligados à SESAI, e dois microscopistas responsáveis pela coleta de sangue 
e exames de lâminas de malária, sendo um contratado pela SESAI e outro pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Manicoré.  
 
Não há Posto de Saúde na aldeia, somente uma pequena estrutura chamada de “farmácia” onde 
são realizadas as consultas e armazenados os medicamentos e prontuários dos pacientes. Estruturas 
como estas são encontradas em praticamente todas as aldeias e não foram construídas pela 
FUNASA ou SESAI, mas sim pela comunidade e doadas à equipe de saúde quando em campo 
para realizar os atendimentos médicos. 
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Figura 5.2.1.a 
Croqui da aldeia Kastanheira 
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Figura 5.2.1.b 
Croqui da aldeia Mafuí 
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 Aldeia Taboka 
 
Localizada no km 138 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, Taboka foi fundada 
há, aproximadamente, 12 anos pelo grupo familiar de Joaquim, que residia na aldeia Marmelos, 
mas possuía roçados e um forno para fazer farinha em área próxima ao atual local da aldeia (Foto 
06). 
 
Segundo o SIASI, foram registradas 28 pessoas na aldeia em 2013, mas em campo a população 
informada pelo AIS/AISAN totalizava 32 pessoas, organizadas em sete famílias. 
 
Como as demais, Taboka está interligada à rede de energia elétrica advinda do “km 180” (Foto 
07), que distribui eletricidade para as residências e áreas comuns da aldeia, como os dois barracões 
de reuniões, o pátio, as lavanderias e a escola. 
 
Em termos de abastecimento de água, a aldeia possui um poço artesiano (Foto 08 e 09), mas, 
semelhante à Mafuí, o poço seca no verão, fazendo com que os moradores recorram a um igarapé 
próximo à aldeia. O sistema de distribuição de água atende também às três lavanderias que existem 
na aldeia, sendo duas construídas pela FUNASA (2008) e uma pela SESAI (Fotos 10 e 11, 
respectivamente). 
 
Desde 2002/2003 Taboka possui uma escola municipal vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação/ SEMED do município de Manicoré, polo III. Não há um prédio próprio para a escola, 
que funciona de modo improvisado em um dos barracões de reuniões da aldeia, em regime 
multisseriado. Em 2014, a escola contava com sete alunos cursando do 1º ao 5º ano, sendo dois 
alunos no segundo ano, três no terceiro e dois no quarto ano. Assim como em Mafuí, os alunos do 
6º ao 9º anos frequentam a escola da aldeia Kampinhu-hu, com transporte escolar providenciado 
pelo município (Fotos 12 e 13). 
 
Taboka possui apenas um Agente Indígena de Saneamento, ligado à SESAI, que termina por 
auxiliar também a área da saúde, distribuindo remédios aos pacientes e trabalhando com a equipe 
médica, quando em campo. A aldeia recebe também auxílio do microscopista da aldeia Mafuí. 
 
Assim como nas demais aldeias, Taboka conta somente com a farmácia construída pelos 
moradores, onde são realizadas as consultas e armazenados os medicamentos e  prontuários dos 
pacientes, além do radioamador utilizado pelo AISAN para se comunicar com o polo base, 
localizado no município de Humaitá (Fotos 14, 15 e 16). 
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Figura 5.2.1.c 
Croqui da aldeia Taboka 
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 Aldeia Kampinhu-hu 
 
Localizada no km 135 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, Kampinhu-hu foi 
fundada próxima a um antigo castanhal pertencente ao grupo doméstico de Kwahã Tenharim, 
considerado uma das principais lideranças tenharim. Após sua morte em 2005, Kwahã passou a 
liderança da aldeia para seu filho Ivan Tenharim, falecido em 2013. Segundo o SIASI foram 
registradas 50 pessoas na aldeia em 2013, mas em campo a população informada pelo AIS/AISAN 
totalizava 56 pessoas, organizadas em 12 famílias. 
 
Assim como as demais, Kampinhu-hu também está interligada à rede de energia elétrica advinda 
do “km 180” que distribui eletricidade para as residências e áreas comuns da aldeia, como o 
barracão de reuniões, construído enquanto a equipe técnica do ECI estava em campo (Fotos 17 a 
21), o pátio da aldeia, as lavanderias e a escola. Em termos de abastecimento de água, possui poço 
artesiano (Foto 22) que distribui água para determinados pontos onde estão localizados os canos 
e torneiras, além das quatro lavanderias que existem na aldeia.  
 
A aldeia é atendida por um Agente Indígena de Saneamento e um Agente Indígena de Saúde, 
ambos ligados à SESAI, e este, juntamente com a equipe médica, atende os pacientes na 
“farmácia” construída pela comunidade. 
 
Kampunhu-hu possui uma escola municipal construída pela Secretaria Municipal de Educação do 
município de Manicoré, polo III, que atende aos alunos do 1º ao 9º ano vinculados não somente à 
esta aldeia, mas a todos aqueles que residem nas aldeias localizadas no trecho da TI pertencente 
ao município de Manicoré.  
 

 Aldeia Trakuá 
 
Localizada no km 130 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, a fundação da aldeia 
Trakuá está ligada ao grupo doméstico de Pedro Peruano que, em 2009, teria se desmembrado da 
aldeia Kampinhu-hu para reocupar o local de um antigo roçado. Inicialmente, a aldeia foi fundada 
pelo grupo doméstico composto por, aproximadamente, 50 pessoas. 
 
Segundo o SIASI foram registradas 50 pessoas na aldeia em 2013, mas em campo a população 
informada pelo AIS/AISAN totalizava 56 pessoas, organizadas em 12 famílias. 
 
A aldeia está interligada à rede de energia elétrica advinda do “km 180”, que distribui eletricidade 
para as residências e áreas comuns, como o barracão de reuniões e o pátio, e possui poço artesiano 
para distribuição de água instalado pela FUNASA em 2012. É atendida por um AIS, treinado ainda 
na época em que a ONG Operação Amazônia Nativa/OPAN atuava na área. 
 
Trakuá possui uma escola municipal vinculada à Secretaria Municipal de Educação do município 
de Manicoré, polo III. Assim como na aldeia Taboka, não há um prédio próprio para a escola, que 
funciona de modo improvisado no barracão de reuniões da aldeia, em regime multisseriado que 
vai do 1º ao 5º ano (Foto 23). Assim como nas demais aldeias vinculadas ao município de 
Manicoré, os alunos do 6º ao 9º ano frequentam a escola da aldeia Kampinhu-hu, com transporte 
escolar providenciado pelo município. 
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Figura 5.2.1.d  
Croqui da aldeia Kampinhu-hu 
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Figura 5.2.1.e 
Croqui da aldeia Trakuá 
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 Aldeia Bela Vista 
 
Localizada no quilômetro 126 da Rodovia Transamazônica, município de Manicoré, a fundação 
da aldeia Bela Vista está ligada à reocupação do território de uma área já utilizada como trilha de 
caça e pesca. Atualmente, Bela Vista é vinculada ao grupo doméstico de Manoel Tenharim, 
cacique da aldeia (Fotos 24 e 25). 
 
Os dados demográficos registrados no SIASI de Bela Vista indicaram a presença de 39 pessoas 
nesta aldeia, ao passo que o registro realizado pelo AIS/AISAN totalizava 52 pessoas, organizadas 
em nove famílias. 
 
Assim como as demais aldeias, Bela Vista está interligada à rede de energia elétrica advinda do 
“km 180” e, em termos de abastecimento, possui poço artesiano para distribuição de água para os 
pontos onde estão localizadas as torneiras e as lavanderias da aldeia.  
 
Desde 2001, Bela Vista possui uma escola municipal vinculada à Secretaria Municipal de 
Educação do município de Manicoré, polo III, que oferece curso do 1º ao 4º ano, de modo que os 
alunos das outras séries se deslocam para a escola da aldeia Kampinhu-hu para completar o ciclo 
(Foto 26). 
 

 Aldeia Marmelos 
 
Localizada no quilômetro 123 da Rodovia Transamazônica, município de Humaitá, Marmelos é 
considerada a principal aldeia tenharim e está dividida em quatro segmentos residenciais 
(Marmelos I, II, III e IV), todos eles localizados às margens do rio Marmelos. Conforme Peggion 
(2011), essa localização não é fortuita, uma vez que seria fundamental para os Tenharim estar 
perto de algum rio, razão pela qual se auto denominam e são reconhecidos pelos aliados regionais 
como Ytyngyhu, o povo que habita as proximidades do rio Marmelos. 
 
Assim como Bela Vista, os dados demográficos desta aldeia registrados no SIASI também 
apresentaram uma discrepância significativa: foram registradas 285 pessoas no Sistema, ao passo 
que a população informada pelo AIS/AISAN totalizava 397 pessoas, organizadas em 96 famílias. 
 
A aldeia está interligada à rede de energia elétrica advinda do “km 180” e o abastecimento de água 
também é realizado por um poço artesiano (Foto 27). No segmento Marmelos I está localizado o 
Posto de Saúde que, até final da segunda campanha do ECI (novembro de 2015) ainda estava em 
construção.  
 
No segmento II da aldeia Marmelos estão localizadas as duas escolas da aldeia, sendo uma 
municipal, que oferece ensino fundamental desde 2005, e outra estadual, que oferece, desde 
2008/2009, ensino médio dentro da área indígena, o que diminuiu a necessidade de os alunos 
terminarem seus estudos no município de Humaitá (Fotos 28 e 29). 
 
Finalmente, nos segmentos I e II há, ainda, dois templos religiosos pertencentes tanto à Igreja 
Batista quanto à Congregação Cristã (Fotos 31 e 32, respectivamente). Conforme Adamor 
Tenharim, a Igreja Batista teria chegado aos Tenharim há, aproximadamente, quinze anos, quando 
um dos indígenas residentes na cidade convidou um pastor da cidade Humaitá para pregar entre 
eles e construir um templo.  
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“Essa daqui é mais antiga [  ] Essa aqui tem uns 15 anos. Essa batista 
aqui é antiga mesmo, foi o Zelito, que o Zelito também ele foi da igreja, ele é da igreja. 
O Zelito, né? Trabalha na FUNAI. Ele foi que através dele veio essa batista pra cá [  
] Aí através dele, ele falou que era bom a igreja batista e que ele ia trazer o pastor 
aqui do Humaitá [ ] Aí uma vez trouxe o pastor. A primeira vez aí conheceu o povo e 
falou que aceitava fazer a igreja batista [ ]. Essa aqui, acho que já tem uns 15 anos 
essa igreja. Aí o pessoal aceitaram né? Aí fizeram ela aí. É antiga essa igreja. Aí tem 
muita gente da batista também” (Adamor Tenharim. aldeia Marmelos, 17 de 
novembro de 2014). 

 
O templo é aberto duas vezes na semana para que os fiéis possam orar e realizar os cultos e ao 
final de cada mês é realizada uma cerimônia com o pastor responsável.  
 
A Congregação Cristã no Brasil, por sua vez, está presente na TI há, aproximadamente, oito 
anos, quando um pastor teria se apresentado aos Tenharim e pedido permissão para construir o 
templo.  
 

“Eles se apresentaram aqui pra gente, né? A congregação e aí falou pra 
nós se a gente aceitava eles fazerem uma igreja, que era muito bom pra nós, pra 
frequentar a igreja e aí nós falamos que tudo bem que podiam fazer a igreja. Aí fizeram 
aquela igreja lá, do lado de lá” (Adamor Tenharim aldeia Marmelos, 17 de novembro 
de 2014). 

 
Atualmente, o templo está fechado e sem oferecer cultos, fazendo com que os antigos 
frequentadores migrassem para a Igreja Batista. 
 

“O nosso pastor ele nunca mais veio pra cá. Então, o pessoal já quer fazer 
lá um clube de festa, uma lanchonete, qualquer coisa, porque o pastor não veio mais. 
Abandonou nós. Aí nós já quer passar tudinho pra essa daqui, porque essa daqui tá 
levando o negócio a sério. Eu falei de lá nós estamos, além de tendo prejuízo, nós 
estamos tendo mais pecado ainda. Nós vai inteirar um ano que não abre a igreja. 
Então é melhor nós passar pra essa daqui logo, batista, né?” (Adamor Tenharim 
aldeia Marmelos, 17 de novembro de 2014). 
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Figura 5.2.1.f 
Croqui da aldeia Bela Vista 
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Figura 5.2.1.g 
Croqui da aldeia Marmelos I 

  
 
 
 
Figura 5.2.1.h 
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Croqui da aldeia Marmelos II 
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Figura 5.2.1.i 
Croqui da aldeia Marmelos III 
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Figura 5.2.1.j 
Croqui da aldeia Marmelos IV 
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 Aldeia Vila Nova 
 
Localizada no quilômetro 120 da Rodovia Transamazônica, município de Humaitá, a aldeia Vila 
Nova é a aldeia mais próxima à cidade de Humaitá. 
 
Em termos demográficos, o SIASI registrou um total de 34 pessoas na aldeia, mas em campo a 
população informada pelo AIS/AISAN totalizava 43 pessoas, organizadas em nove famílias. 
 
A aldeia está interligada à rede de energia elétrica advinda do “km 180” e possui poço artesiano 
para distribuição de água para as torneiras e as três lavanderias que existem na aldeia.  
 
Assim como nas demais aldeias, Vila Nova conta somente com a farmácia construída pelos 
moradores, onde são realizadas as consultas e armazenados os medicamentos e prontuários dos 
pacientes, além do radioamador utilizado pelo AIS para se comunicar com o Polo base, localizado 
no município de Humaitá. 
 
Vila Nova conta também com uma unidade do Prev-Fogo, instalado na aldeia desde 2010, com 26 
brigadistas e quatro chefes de esquadrão. Vinculado ao órgão, há uma antena de internet que 
viabiliza uma comunicação mais ágil da equipe (Foto 30). 
 

 Aldeia Karanaí 
 
Localizada no quilômetro 14 da Rodovia do Estanho (contado a partir da BR-230/AM), município 
de Manicoré, Karanaí é uma das menores aldeias tenharim, sendo formada, predominantemente, 
pelo grupo doméstico de Izaque Tenharim.  
 
Em 2013 o SIASI registrou um total de 12 pessoas na aldeia e em campo informado pelo 
AIS/AISAN um pequeno acréscimo que totalizava 14 pessoas, organizadas em três famílias. 
 
Karanaí não está interligada a nenhum sistema de distribuição de energia, mas possui um grupo 
gerador no qual também está ligada a bomba que auxilia no abastecimento de água da aldeia.  
 

 Aldeia Jakuí 
 
Localizada no quilômetro 08 na Rodovia do Estanho (contado a partir da BR-230/AM), a aldeia 
Jakuí pode ser considerada a aldeia mais vulnerável da TI, uma vez que não possui acesso à energia 
elétrica ou sistema de abastecimento de água e conta apenas com uma fossa negra. Não há dados 
formais a respeito da demografia desta aldeia, mas em campo foi observado que as três casas e a 
casa de farinha existente eram divididas por três famílias (Fotos 33 a 36). 
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Figura 5.2.1.k 
Croqui da aldeia Vila Nova 
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Figura 5.2.1.l 
Croqui da aldeia Karanaí 
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Figura 5.2.1.m 
Croqui da aldeia Jakuí 
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Segue abaixo o Registro Fotográfico das infraestruturas e edificações existentes nas aldeias 
mencionadas neste item. 
 

Foto 01: Visão Geral da aldeia Kastanheira Foto 02: Sistema de Abastecimento de água da aldeia 
Kastanheira 

 
Foto 03: Detalhe da bomba ligada ao abastecimento da água da 
aldeia Kastanheira 

Foto 04: Poço Artesiano que compõe o Sistema de 
Abastecimento de água da aldeia Mafuí 

 
Foto 05: Caixas d’água que compõem o Sistema de 
Abastecimento de água da aldeia Mafuí 

Foto 06: Forno para se fazer farinha em local da antiga aldeia 
Taboka. 
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Foto 07: Interligação da aldeia Taboka a rede de energia 
elétrica advinda do distrito de Santo Antônio do Matupi (AM) 

Foto 08: Caixa d’água que compõe o Sistema de 
Abastecimento de água da aldeia Taboka   

Foto 09: Caixa d’água que compõe o Sistema de 
Abastecimento de água da aldeia Taboka 

Foto 10: Lavanderia construída pela FUNASA na aldeia 
Taboka 

Foto 11: Lavanderia construída pela SESAI na aldeia Taboka Foto 12: Escola improvisada no barracão de reuniões 
construído pelos moradores da aldeia Taboka 
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Foto 13: Detalhe da escola improvisada no barracão de 
reuniões construído pelos moradores da aldeia Taboka 

Foto 14: Posto de Saúde construído pelos moradores da aldeia 
Taboka 

 
Foto 15: Armário com medicamentos básicos receitados aos 
pacientes da aldeia Taboka 

Foto 16: Radioamador e AISAN da aldeia Taboka 

Foto 17: Início da construção do Barracão de Reuniões da 
aldeia Kampinhu-hu 

Foto 18: Construção do Barracão de Reuniões da aldeia 
Kampinhu-hu 
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Foto 19: Estrutura do Barracão de Reuniões da aldeia 
Kampinhu-hu 

Foto 20: Barracão de Reuniões da aldeia Kampinhu-hu 
finalizado 

 
Foto 21: Barracão de Reuniões da aldeia Kampinhu-hu 
finalizado 

Foto 22: Caixa d’água que compõe o Sistema de abastecimento 
de água da aldeia Kampinhu-hu. 

 
Foto 23: Escola Municipal Indígena Mandara, improvisada no 
barracão de reuniões da aldeia Trakuá 

Foto 24: entrada da aldeia Bela Vista 
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Foto 25: visão geral da aldeia Bela Vista Foto 26: Escola Municipal Indígena Prof Lúcio Flávio, aldeia 
Bela Vista 

Foto 27: caixas d’água e casa de bomba que compõem um dos 
Sistemas de Abastecimento de água da aldeia Marmelos 

Foto 28: Escola municipal da aldeia Marmelos II 

Foto 29: Escola estadual da aldeia Marmelos II Foto 30: Instalações do Prev-Fogo na aldeia Vila Nova 
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Foto 31: Templo Batista construído na aldeia Marmelos II Foto 32: Templo da Congregação Cristã no Brasil construído 
na aldeia Marmelos I 

Foto 33: Visão geral da aldeia Jakuí Foto 34: Fossa negra na aldeia Jakuí 

Foto 35: Forno e casa de farinha da aldeia Jakuí Foto 36: Local de banho e de lavar roupas utilizado pelos 
moradores da aldeia Jakuí 
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5.2.2 
Para além das Aldeias Plantadas: Sobre os Grupos em Isolamento Voluntário na TI 
Tenharim/Marmelos 
 
A descrição anterior das aldeias existentes na TI Tenharim/Marmelos procurou fornecer ao leitor 
um quadro daquilo que os indígenas chamavam de aldeia plantada, ou seja, uma conformação 
social marcada pela existência de um conjunto de residências situado às margens das estradas, 
habitado por um ou mais grupos familiares extensos organizados ao redor de uma determinada 
liderança ao redor do qual situam-se roçados e espaços já conhecidos para a realização de 
atividades cotidianas como caça, pesca e coleta. Esta conformação, no entanto, não é a única forma 
de ocupação espacial reconhecida pelos Tenharim. Desde os primeiros contatos da equipe técnica 
do ECI com os indígenas, realizados no âmbito da expedição ao eixo da barragem ocorrida em 
outubro de 2014, os indígenas relataram a existência de parentes que teriam optado pelo 
isolamento voluntário e estariam circulando pela região ao sul do território, próxima às cabeceiras 
dos rios Preto e Marmelos7. 
 
Em diferentes momentos de realização deste ECI, e em diálogo com diferentes interlocutores, os 
Tenharim mencionaram a existência de grupos quem chamavam de grupo em isolamento 
voluntário ou parentes sem contato na TI. No âmbito das ONGs indigenistas essa perspectiva dos 
Tenharim sobre estes grupos está registrada nos relatórios anuais do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) e nos relatórios e informativos das associações Kanindé e Uirapuru.  No 
âmbito da FUNAI, por sua vez, os Tenharim registraram suas preocupações e impressões sobre a 
presença de grupos em isolamento voluntário desde o processo de delimitação da TI, em 2002. 
Segundo o técnico indigenista Rogério Vargas, que acompanhou as expedições para a implantação 
dos marcos nos limites da TI, ele próprio, à época, encaminhou informações sobre a suspeita de 
presença de índios isolados para a FUNAI Brasília (anotações de campo, entrevista realizada em 
novembro de 2014). 
 
Efetivamente, os índios em isolamento voluntário na TI Tenharim/Marmelos são considerados 
como a Referência nº 75 nos registros da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente 
Contato (CGIIRC). Tendo em vista tal registro, no Termo de Referência para o Componente 
Indígena do Estudo de Impacto Ambiental do AHE Tabajara, emitido pela FUNAI em 2012, a 
Fundação indicou contar com informações sobre a presença de índios isolados dentro e fora da 
Terra Indígena Tenharim/Marmelos e ressaltou a possibilidade de “inclusão de medidas voltadas 
ao estudo e à proteção dos índios isolados, a serem executadas por esta Fundação, a expensas 
do empreendedor”8. Com vistas a obter orientações e procedimentos a serem adotados para o 
devido tratamento da questão dos índios em isolamento voluntário, foi enviada à FUNAI a carta 
CE-EEM 416/2012, de 28 de setembro de 2012 e, por meio do Ofício nº 04/2013 
DPDS/FUNAI/MJ, de janeiro de 2013, o órgão esclareceu que o tema seria objeto de apreciação 
da coordenação afeta ao tema, a saber, a Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente 
Contato, vinculada à Frente de Proteção Etnoambiental de Monitoramento da Amazônia Legal.  
 

 
7 Considerando a sensibilidade que o tema relativo aos indios isolados exige, foi realizada, em 01/08/2016, uma 
consulta por email ao técnico da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato, Marco Aurélio Milken 
Tosta, a respeito da inserção de informações referentes a informações espaciais do grupo na TI Tenharim/Marmelos. 
Em resposta, o técnico mencionado observou  que, na avaliação da CGIIRC, não haveria problemas na citação de 
informações dessa natureza. 
 
8 Página 12 do Termo de Referência do Componente Indígena do Estudo de Impacto Ambiental. FUNAI – 2012. 
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Embora até o presente momento o trabalho de campo para este ECI tenha se limitado à área das 
aldeias e regiões do entorno (roça, trilhas e área de caça), os Tenharim foram explícitos sobre os 
parentes sem contato que não vivem nas aldeias plantadas. De fato, em vários momentos eles 
comentaram sobre vestígios e encontros fortuitos com os grupos indígenas em situação de 
isolamento.  É interessante observar que ao utilizar os termos grupo em isolamento voluntário ou 
parente sem contato, ao invés de índios isolados, os Tenharim enfatizavam o fato de que não se 
trata de grupos kagwahiva que nunca tiveram contato com as sociedades nacionais, com não índios 
ou com outros grupos indígenas, mas sim de grupos que, por razões próprias, tomaram a decisão 
de se afastar de seus respectivos grupos familiares e/ou domésticos, principalmente daqueles que, 
atualmente, residem ao longo das rodovias que interceptam o território indígena.  
 
Como apontado pelos interlocutores a área de perambulação dos parentes sem contato seria a 
região sul da TI Tenharim/Marmelos, nas cabeceiras entre os rios Marmelos e Preto, ambas 
localizadas no interior da TI Tenharim/Marmelos. Neste território, esses parentes não se 
organizariam ao redor das aldeias plantadas, ou seja, fixas em determinado lugar, com plantios e 
estruturas diversas, mas utilizariam os recursos locais para garantir a sobrevivência, como 
observado por Manoel Duka Tenharim, cacique da aldeia Bela Vista: 
 

“começam a andar alí [castanhal do João Sena] daí para cima eles andam, 
tudo esses garapés aqui eles andam, castanhal tudinho que tem aqui eles comem, está 
entendendo? [ ] Os índios isolados eles tem o histórico dos Mura Pirahã, eles não tem 
aldeia igual que a gente tem plantado, eles andam assim, mora um tempo aqui no 
castanhal, quando eles acham que tempo de castanha eles voltam para o castanhal [ ] 
esse povo não tem aldeia igual nós tem plantado, eles andam aí em tudo o lugar [ ]  
tem tapiri de palha de patauá, de palha preta mesmo, simples, só para não pegar 
chuvinha mesmo [ ] eles tem pequenininha casinha, assim, feita de palha onde eles 
param mais tempo [ ] aí tem casinha em outro lugar onde eles param mais tempo e 
assim eles ficam” (Manoel Duka Tenharim, aldeia Bela Vista, novembro de 2014) 

 
A analogia à etnia Mura Pirahã utilizada por Duka é interessante, uma vez que, como observado 
por Gonçalves (2001), trata-se de um grupo marcado por uma forma provisória e não-gregária de 
viver, com  mudanças constantes ao longo dos rios Marmelos e Maici. Conforme o autor, ao longo 
desses rios os Pirahã constroem abrigos que, embora frágeis, convivem com a vegetação da 
floresta, de modo que troncos caídos, árvores retorcidas e plantas sobre o solo formavam e 
limitavam o espaço do tapiri, assim como a palha trançada também servia de teto para essas 
“casas”, demonstrando, assim, uma ocupação de um espaço sempre reduzido entre a floresta e 
água dos rios. 
 
Segundo o relato dos Tenharim, os parentes sem contato seriam semelhantes aos Pirahã nesse 
sentido, ou seja, perambulariam por uma determinada área e, com isso, deixavam para trás 
vestígios que indicariam sua presença, como, por exemplo, galhos com uma quebrada específica 
que permitia o reconhecimento das trilhas utilizadas por eles, moitas de espera para flechar peixe, 
geralmente feitas com varas largas ou um conjunto de cipós que eram amarrados em local próximo 
ao rio e tapiris que serviriam de abrigo, como demonstra a fala de Cilene Tenharim: 
 

“Os parentes até hoje está pra lá ainda, estão lá e estão lá mesmo porque 
sempre quando a gente vai na festa Mbotawa no rio sempre eles deixa a casinha, 
flecha, tapirizinho, sempre eles deixa. Quando a gente vai no Água Boa também a 
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gente encontra também a casinha, tapirizinho” (Cilene Tenharim, aldeia Mafuí, 07 de 
novembro de 2014) 

 
Em relação as flechas encontradas, Duka observou que esse é um vestígio dos mais contundentes 
a respeito da existência dos parentes sem contato, uma vez que as flechas apresentariam 
características diferentes, já que aquelas utilizadas pelos parentes teriam sido confeccionadas e 
amoladas com ossos de animais e não teriam, assim, um acabamento tão perfeito quanto aquelas 
feitas com as facas comumente utilizadas pelos Tenharim, sendo assim, consideradas mais 
tradicionais: 

 
“nós aqui tem preparo, que nem faca, que nem prego, a gente faz de prego 

hoje, e o deles não é prego, é com ponta de [ ] qualquer coisa, para caçar ou para 
pesca [ ] o dele é original mesmo, eles fazem com osso, osso de caça” (Manoel Duka 
Tenharim, aldeia Bela Vista, 15 novembro de 2014) 

 
As motivações para a separação estariam ligadas a vários fatores e é interessante chamar atenção 
para o fato de que o contato com representantes da sociedade envolvente, sejam estes os primeiros 
seringueiros a adentrar a região do rio Marmelos ou os trabalhadores ligados à construção da 
Rodovia Transamazônica, foi um fator importante a ser considerado no processo que resultou no 
afastamento entre os grupos kagwahiva. Um dos elementos apontados, por exemplo, refere-se ao 
período em que os Kagwahiva guerreavam entre si, principalmente os grupos Tenharim, 
Parintintin e Jiahui, como mencionou Cilene Tenharim: 
 

“No tempo da guerra dividiram. [ ] Os índios guerreavam um com o outro, 
por exemplo, guerreava com o Jiahui, guerreava com Parintintin, guerreava até com 
outro Tenharim mesmo, do Igarapé Preto, é assim [ ] Por que eles guerreavam? 
Porque antes nós tinha pajé, o pajé fazia maldade lá para o pessoal do Igarapé Preto, 
o pessoal de lá não gostava, eles enxergava com o pajé deles ‘O pajé de lá do 
Tenharim Marmelo fez maldade pra nós, então vamos guerrear lá’, é assim. Aí o de 
lá fazia mal pra gente também e o pessoal daqui ia lá guerrear. Porque aí eles faziam 
maldade, por exemplo, uma criança dessa aí, quando eles queriam judiar fazia 
maldade pra ela, judiava com a filha do cacique [ ] judiava, assim, de doença, só eles 
que sabiam. Aí só que como nós tinha pajé sabia, né, ‘tal pajé de tal lugar tá judiando 
nós, então vamos lá guerrear’ e ia lá guerrear. É assim. Aí com Jiahui era a mesma 
coisa. O Jiahui fazia maldade pra nós com o pajé deles e Tenharim guerreava com 
ele. E eles também guerreavam com a gente, assim” (Cilene Tenharim, aldeia Mafuí, 
07 de novembro de 2014) 

 
Mencionadas por Silva (2006:100) e Peggion (1996, 2011), as relações de animosidades entre os 
Tenharim e demais grupos Kagwahiva, como Parintintin e Jiahui, teriam como mote acusações 
mútuas de feitiçaria e a guerra era acionada para vingar o parente morto. Neste cenário, os inimigos 
eram pertencentes a um mesmo grupo que partilhavam não somente uma mesma língua, mas 
também um mesmo universo ético fundado na guerra e na atuação dos xamãs frente ao grupo 
inimigo. Neste cenário, observa-se que o xamanismo kagwahiva parece ter uma natureza bipolar, 
ou seja, pode tanto curar quanto agredir e/ou matar e, no contexto das relações interétnicas, pode 
manifestar-se sob o perigoso formato das acusações de feitiçaria, quando passa a ser responsável 
por malefícios de diversas ordens. E, como tal, tecem uma urdidura política que contrapõe 
diferentes chefias em um contexto marcado por relações interétnicas entre grupos kagwahiva.  
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Outro fator de dispersão e isolamento em relação aos parentes está vinculado a uma perambulação 
sobre o território tradicionalmente entendido como pertencente aos Tenharim muito ligada àquilo 
que entendem ser como próprio à cultura deles, como é possível observar no depoimento de Cilene 
Tenharim, reproduzido abaixo: 
 

“os antigos eles ficavam andando, por exemplo, eles iam lá no Gleba B 
onde era a nossa aldeia que até hoje o cemitério tá lá e ia pra lá, ficava três, quatro 
meses roçando, aí eles falavam: vixi já to enjoado daqui, vamos embora pelo rio 
pescar, vamos ficar comendo peixe e não se preocupava com nada, só comer e andar 
mesmo. Aí vai embora pra cima, deixava todas essas aldeias aqui e ia embora pra 
cima. Quando esses jovens vão embora lá pra baixo tem Tenharim lá do rio Marmelo 
que minha vó também, irmã da minha vó ela mora lá pra baixo, vamos visitar ela pra 
lá e ia embora tudo pra lá e deixava aquele lugar [ ] como meu vô Cari mora lá e a 
irmã dele mora aqui, aí falava: agora nós vamos embora pro Igarapé Preto visitar 
nosso irmão lá e ficava não sei quantos meses pra chegar no Igarapé Preto [ ] porque 
nossos antigos levavam um ano, dois anos pra chegar no Igarapé Preto. E levava toda 
criança, quando a criança cansava ficava um mês parado naquele lugar. Lá eles 
montavam roça, casa, aldeia, às vezes chegava a morrer criança, enterrava lá, e 
ficava o cemitério lá. É assim, ia embora, ia embora até chegar no Igarapé Preto. 
Voltava a mesma coisa, levava aqueles anos pra chegar a voltar aqui porque era muito 
longe, era de pé que eles iam” 

 
“Foi pra lá a família da Emília, a que era a mãe do Otaciano, a família 

dela foi pra lá, estão pra lá ainda isolados. E a família do meu vô tão tudo pra lá. Não 
é só nosso índio isolado do Tenharim e do Marmelo que vai pra lá. Do Igarapé Preto 
também foram pra lá [ ] Aí eles vem assim, como estão isolados né eles vem passear 
aqui no rio Marmelo e vai pra lá de novo. Pra lá também tem três grupos também, a 
família da Emília, ela já morreu a Emília, a família dela foi pra lá, a família do meu 
vô Cari também foi pra lá, se dividiram [ ] foram os principais caciques pra lá [ ] eles 
mesmo decidiram, os antigos mesmo, os guerreiros decidiram, eles vão ficar pra lá 
naquela região, mas um dia nós pode voltar de novo”.  

 
“eles falaram assim, deixaram cada um da família deles, só contavam 

para os amigos deles, os outros caciques né, ‘tal dia eu vou embora e vou deixar minha 
filha aqui, mas vocês só vão contar pra ela depois que eu for embora’. Assim que eles 
faziam, não contavam não, deixavam um a um a família né. Por exemplo, a família da 
Emília quando foi embora do Igarapé Preto falou pra família do meu vô Cari: ‘eu vou 
embora pra cá, só vou deixar a Emília mesmo aqui’, que era a filha dele que ela tava 
casada né. Aí foi embora de madrugada. Ninguém nem percebeu, quando foram 
procurar, cadê eles? Já foram embora e depois que foram contar. Falaram que foram 
embora pra lá e vão voltar depois de muitos anos, no dia que tiver com saudade vão 
voltar de novo [ ] se dividiram, a cultura da gente né, vocês vão ficar aqui, eles falaram 
e nós vamos embora pra lá pra nossa terra. Foram embora pra lá” (Cilene Tenharim, 
aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Finalmente, outro motivo levantado realçava o fato de que a decisão de isolamento desses grupos 
foi resultante do contato negativo entre os Tenharim e a sociedade envolvente, levando-lhes 
doenças, epidemias e morte, atos de violência física e  espoliação de seus recursos naturais. 
Segundo Maria Kururuí, anciã que vive na aldeia Mafuí, no período que este grupo partiu para a 
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região sul da TI havia muitos comerciantes e seringueiros que entravam na região a partir da foz 
do rio Marmelos e as doenças estavam assolando a comunidade indígena “seringueiro dava fumo 
e desde então não parou mais de tossir, ai vomitavam até morrer” (Maria Kururuí Tenharim. 
aldeia Mafuí, 08 de novembro de 2014).  
 
Ao relembrar os parentes sem contato a anciã chegou a nomear um dos grupos familiares que teria 
partido para a região sul da TI formado por Mandaredjiua, liderança que, no passado, tinha contato 
com seus pais e avós. Conforme Kururuí, Mandaredjiua era um antigo cacique da metade Taravé 
que partiu para esta região em companhia de sua esposa Boredjiua e dos filhos Uriaynha (♀9) e 
Iridji (♂10) e sua irmã Tugwara’vi. Antes de partir, o grupo de Mandaredjiua cantou uma música 
até hoje lembrada por Maria Kururuí que fala sobre a saudade dos parentes que partiram. Este ato 
de cantar frente a outros grupos ou lideranças é muito comum entre os grupos Kagwahiva e faz 
parte de uma ética que marca a relação entre lideranças distintas quando se encontram.  
 
Manoel Duka, por sua vez, observou que os parentes se separaram na época em que os seringalistas 
entraram na região ao redor do rio Marmelos e, entre estes, Raimundo Garcia teria se sobressaído 
como um dos mais violentos contra os Tenharim: 
 

“primeiro seringueiro veio para guerrear, para tomar a terra mesmo, que 
se chama Raimundo Garcia, ele era patrão vagabundo, queria acabar os índios [ ] e 
ele veio para tomar terra aí nesse momento parece que existiu SPI, que era governo 
na época, SPI, e o governo SPI encaminhou papel, papel simples, naquele tempo não 
tinha documento oficial como tem hoje, [ ] para Raimundo Garcia não entrar mais 
aqui na reserva, que o governo sabia que era índio, que o governo SPI falou para ele 
se retirar imediato, que não era para ele tá brigando com indígena, aí tirou ele, mas 
ele já tinha matado um bocado de índio já e dividiu os índios que está isolado até 
hoje” (Manoel Duka Tenharim, aldeia Bela Vista, novembro de 2014) 

 
Segundo o depoimento, Garcia teria espalhado os índios para todo lado para extrair seringa e 
coletar castanha na região do rio Marmelos e a violência empregada teria dispersado parte do grupo 
que teria, inclusive, fugido para a região do Igarapé Preto, onde hoje está demarcada a Terra 
Indígena Tenharim do Igarapé Preto.  
 
Os relatos dos Tenharim não deixam dúvida quanto à importância por eles atribuída aos parentes 
sem contato. Eles, de fato, identificam os processos que levaram ao isolamento, assim como 
nomeiam os grupos familiares que teriam optado por este isolamento voluntário. Embora não 
apresentem informações georreferenciadas sobre a localização dos grupos ou indivíduos, todos os 
Tenharim entrevistados indicaram a parte sul da Terra Indígena como a área de perambulação 
destes parentes e, para eles, mais do que vestígios, os parentes sem contato dão sinais claros de 
sua presença. Como disse Márcio Tenharim as próprias queimadas podem ser resultado das 
fogueiras dos parentes. Para ele, mesmo a fartura ou escassez de caça pode ser sinal de que os 
parentes estejam caçando ou afugentando os animais naquela área.  
 
Antes de apontar as inconsistências ecológicas ou mesmo sócio-históricas deste tipo de afirmação, 
qualquer interpretação sobre as manifestações dos Tenharim deve levar em consideração a 
dimensão simbólica envolvida neste tipo de narrativa. Com efeito, os Tenharim tecem as narrativas 
de sua origem, identidade e territorialidade a partir de seu posicionamento perante os processos 

 
9 Simbologia para designação de indivíduos do sexo femino. 
10 Simbologia para designição do indivíduos do sexo masculino. 
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históricos do contato, as formas tradicionais de relacionamento inter e intra-étnico, as concepções 
de chefia e organização social e as dimensões cosmológicas do xamanismo, que no passado recente 
vivia através do poder da atuação dos pajés. A afirmação da existência de parentes sem contato é 
consequência de uma visão de mundo que organiza a territorialidade Tenharim. Para eles existem 
as aldeias plantadas – áreas atuais de moradia, roça, coleta, caça e pesca – espaço do intenso 
convívio interétnico. Para eles, existem as áreas do Mbotawa – circuito ampliado de coleta, caça e 
pesca – espaço da atualização periódica da tradição. Para eles existem as áreas dos parentes sem 
contato – espaços da tradição mais remota, onde os fundamentos da vida tenharim seguem intactos.  
 
Ao afirmarem a existência de seus parentes sem contato, os Tenharim organizam sua experiência 
contemporânea, preenchendo de sentido a sua condição de indígenas moradores das margens da 
rodovia transamazônica. Se os parentes sem contato forem retirados da perspectiva dos Tenharim, 
eles, como outros grupos, estarão condenados a preencher o modelo tradicional indígena com uma 
referência externa – no caso, os Mura Pirahã, como sugerem as palavras de Duka Tenharim. 
Existem ou não existem índios isolados na porção sul da Terra Indígena Tenharim? Para os 
Tenharim existem. A evidência mais forte é a própria existência deles enquanto índios das aldeias 
plantadas. 
 
A equipe do ECI registrou, desde o início das suas atividades em campo, manifestações e 
depoimentos dos Tenharim que indicam que a questão dos índios em isolamento voluntário possui 
grande centralidade na perspectiva indígena. De fato, e em acordo com a metodologia consagrada 
da pesquisa antropológica, a presente seção reproduz trechos das falas dos indígenas entrevistados, 
procurando apresentar a perspectiva indígena sobre o tema e analisando esta perspectiva em sua 
dimensão simbólica. Na fala dos Tenharim os índios isolados são tratados como parentes sem 
contato que foram para a região das cabeceiras para fugir dos seringueiros, dos trabalhadores da 
estrada, das doenças e das guerras com outros grupos indígenas e destaca-se, nos depoimentos, a 
forte eloquência dos indígenas ao falar sobre os parentes sem contato. 
 
No entanto, ressalta-se aqui que mais do que informar sobre a existência concreta ou sobre a não 
existência de grupos isolados, as narrativas informam sobre a importância que os Tenharim 
atribuem a esses grupos de parentes sem contato. Dos depoimentos coletados pode-se inferir 
conclusões de ordem sociológica e antropológica: a conclusão antropológica sobre estas falas 
sugere que os grupos isolados ocupam uma posição estratégia no pensamento Tenharim, a saber, 
os parentes sem contato são o oposto dos Tenharim nas aldeias plantadas. Trata-se de uma 
abordagem estruturalista que procura compreender as oposições conceituais que produzem 
significados embasando a perspectiva de cada grupo, tais como: vivos e mortos, homem e animal; 
norte e sul; indígena e não indígena; novos e velhos; fortes e fracos; Mutum e Taravé; aldeados e 
isolados e assim por diante.  Estes grupos que fugiram do contato e da organização social atual, 
povoam o discurso indígena acionando lugares estruturais que são próprios às formas de 
organização do mundo tenharim. 
 
A conclusão sociológica, por sua vez, sugere que ainda não havia, até o momento de realização 
deste ECI, a mobilização institucional que comprovasse a existência dos grupos isolados. Nem a 
FUNAI, nem as ONGs, nem as próprias instituições da chefia Tenharim foram capazes de 
confirmar a presença ou não destes grupos. Sobre a questão, é importante mencionar que em 
setembro de 2015 a equipe da Coordenação Geral de Índios Isolados (CGIIRC/FUNAI) realizou 
uma expedição na região sul da TI Tenharim/Marmelos com a participação de alguns indígenas 
com o objetivo expresso de identificação e localização de vestígios de índios isolados. Esta 
expedição foi coordenada pelo indigenista Daniel Canguçu (Frente de Proteção Etnoambiental do 
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Madeira-Purus) e contou com a participação do indigenista (e também servidor do órgão) Rogério 
Vargas e de lideranças indígenas que já haviam percorrido a região durante o processo de 
demarcação. Como os procedimentos da CGIIRC são realizados sob sigilo, a equipe do ECI não 
entrou em contato com o material resultante dessa expedição. 
 
5.3 
Espaços de Participação Política: Sobre a Atuação dos Tenharim no Conselho 
Consultivo do PNCA, no Conselho Distrital de Saúde Indígena e na Secretaria 
Municipal de Assuntos Indígenas  
 
Com a finalidade de atender ao Termo de Referência (item IV. Dados Gerais da Terra Indígena 
Tenharim/Marmelos), este item irá caracterizar o acesso dos indígenas a políticas públicas e a 
política realizada no âmbito dos municípios onde a TI está inserida. 
 
5.3.1 
Conselho Consultivo do Parque Nacional dos Campos Amazônicos 
 
Como mencionado no Plano de Manejo do Parque Nacional dos Campos Amazônicos (PNCA), 
seu processo de criação teve início em 2001, quando sete milhões de hectares de terras públicas, 
sem potencial para reforma agrária, foram repassadas do Ministério de Desenvolvimento 
Agrário/INCRA para o Ministério de Meio Ambiente, como forma de compensação à reserva legal 
de assentamentos do INCRA já desmatados e também para a criação de Unidades de Conservação.  
 
No ano seguinte foi realizado um reconhecimento destas terras pelas equipes técnicas do IBAMA 
e do INCRA que tinha como finalidade identificar tanto a viabilidade da área nesta modalidade 
quanto as categorias de manejo mais adequadas. Como resultado, ao longo do ano de 2002 foi 
concluída a proposta que resultou na criação do Parque Nacional das Montanhas do 
Tumucumaque, na Floresta Nacional de Jatuarana e na proposição de criação de várias outras 
unidades, inclusive os Campos Amazônicos, mas, conforme o documento, neste período não houve 
condições políticas para finalizar este processo de criação. 
 
Em setembro de 2004, foi realizada uma segunda vistoria com vistas à criação do PNCA, da qual 
resultou a primeira proposta, elaborada pelo IBAMA, para os limites do PNCA. No entanto, 
quando o PNCA foi criado por Decreto Federal de 21 de junho de 2006, os limites finais decretados 
diferiam da proposta final do IBAMA, uma vez que foram retirados 210.000 ha de terras da União 
que comporiam a UC, sendo que, destes, 60.000 ha estavam localizados ao longo da Rodovia do 
Estanho (correspondendo à faixa de cinco quilômetros de cada lado da estrada). Com essa nova 
delimitação, o Parque Nacional dos Campos Amazônicos possuía, aproximadamente, 809.158 ha, 
sendo que cerca de 84% da sua área está localizada em dois municípios do estado do Amazonas, 
a saber, Manicoré e Novo Aripuanã; cerca de 15% no Município de Machadinho D´Oeste, no 
estado de Rondônia e, finalmente, menos de 1% no Município de Colniza, no Estado de Mato 
Grosso. 
 
Em 2009, foi elaborada a proposta de ampliação do PNCA, considerando os resultados do 
Diagnóstico Ambiental da região, que apontou para a necessidade de acabar com a atual 
fragmentação da área, como única forma de manter a sua integridade ecológica no longo prazo. 
Neste mesmo ano houve a abertura de espaço dentro do Governo Federal para as negociações da 
ampliação do PNCA, e redefinição de seus limites, devido ao questionamento do MME sobre os 
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limites do Parque e os conflitos deste com a proposta de instalação do Aproveitamento Hidrelétrico 
Tabajara. 
 
Assim, a Lei Federal 12.678 de 25 de junho de 2012 redefiniu os limites do Parque em prol da 
formação de uma zona de amortecimento no qual poderiam ser desenvolvidas atividades 
minerárias autorizadas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral/DNPM, bem como 
poderiam ser realizados estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Aproveitamento 
Hidrelétrico de Tabajara, incluídos os Estudos de Impacto Ambiental – EIA. Como mencionado 
no site do ICMBio11, aos novos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos foram 
acrescidos mais de 150 mil hectares, equivalente a 18,5% da área original decretada em 2006, 
passando a ter área total de 961.320 ha.  
 
A redefinição dos limites do Parque Nacional dos Campos Amazônicos consistiu em seis áreas de 
ampliação que, em seu conjunto, somam cerca de 184.615 hectares e buscaram atender às 
necessidades ecológicas para manutenção dos enclaves de cerrado, objetivo de criação da unidade, 
que passaram a ser integralmente protegidos. Em tais áreas tornaram-se mais fáceis a realização 
de ações de proteção e fiscalização ambiental no Parque e no Mosaico Apuí, constituído de 
unidades de conservação estaduais. Outras duas áreas de desafetação dos atuais limites da unidade 
atenderam a demanda social de regularização fundiária dos ocupantes do Ramal do Pito Aceso e, 
eventualmente, dos ocupantes da rodovia do Estanho. 
 
Em termos de gestão, em julho de 2007 foi nomeada a primeira equipe gestora do PNCA, que 
recebeu treinamento em janeiro de 2008 por meio da Oficina de Planejamento Emergencial para a 
Gestão do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, realizada em Porto Velho-RO. Esta oficina, 
organizada pelo ICMBio/DIREP e a equipe do PNCA, com o apoio do Programa ARPA e da 
Agência de Cooperação Alemã (GTZ), contou com a participação de técnicos do ICMBio, 
IBAMA, SIPAM, CEUC/AM e Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e atores da região, com 
conhecimento local, para discutir e identificar as demandas, problemas e definir prioridades de 
ações para a gestão da Unidade. 
 
Neste cenário, há participação ativa no Conselho Consultivo do Parque não somente de algumas 
lideranças indígenas, como é o caso de Marcos Tenharim, da aldeia Kampinhu-hu, como também 
de sua entidade representativa, ou seja, a Associação dos Povos Indígenas Tenharim Morõgwitá e 
de servidores da FUNAI/Coordenação Regional do Madeira em Humaitá/AM. Cumpre lembrar 
que foi na reunião deste conselho, em julho de 2014, que as lideranças indígenas Tenharim tiveram 
o primeiro contato direto com representantes do Setor Elétrico e com alguns dos consultores 
responsáveis pela elaboração do EIA e do ECI.  
 
5.3.2 
Saúde: Sobre a Participação dos Tenharim nos Conselhos Local e Distrital de Saúde 
 
Em setembro de 1999 foram instituídos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas/DSEIs, unidade 
de execução das ações destinadas a promoção, proteção e recuperação da saúde indígena segundo 
as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade.  
 
Cada DSEI possui um Conselho Distrital de Saúde Indígena, órgão de controle social, com 
diversas atribuições, dentre as quais a aprovação de um Plano de Saúde Distrital e a fiscalização 

 
11 http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral/2474-a-reducao-de-limites-em-cinco-uc-representa-conciliacao-de-

interesses.html. Acesso em 01/03/2016. 
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na prestação de contas dos órgãos e instituições executores das ações e serviços se saúde. Tais 
Conselhos são formados por representantes das respectivas comunidades indígenas e 
representantes de instituições governamentais, prestadores de serviços e trabalhadores do setor de 
saúde. Os Conselhos Distritais são integrados por diversos Conselhos Locais de Saúde, compostos 
por representantes escolhidos pelas comunidades indígenas, responsáveis por avaliar a execução 
das ações de saúde (MPF 2008) 
 
Nas entrevistas os Tenharim mencionaram que cada aldeia possui representatividade a partir do 
par conselheiro/suplente, além da representação feita pelo presidente do Conselho Local e da 
APITEM. O mandato de cada conselheiro é de dois anos, passíveis de renovação, e cada 
conselheiro é indicado pela comunidade, que decide se a mesma pessoa poderá permanecer ou não 
no cargo, como observou Marcos Tenharim:  
 

“se eu trabalhar ruim pra comunidade, a comunidade vai lá e ‘ó, você não 
tá correspondendo esse trabalho aqui’, então a comunidade pode fazer mudança, pode 
colocar outro” (aldeia Mafuí, 07 novembro de 2014) 

 
“Tem o mandato que é de dois anos. Se ele quiser continuar é só renovar 

de novo [e pode renovar] duas ou três, uma coisa assim. Depende. E o conselheiro é 
indicado pela comunidade. Se essa pessoa tá indo bem, essa pessoa vai continuar. De 
preferência quem já tá lá bem vai permanecer” (João Bosco. aldeia Mafuí, novembro 
de 2014) 

 
São organizadas duas reuniões por ano, nas quais os conselheiros locais discutem as necessidades 
e dificuldades sentidas da área da saúde para levar para o Conselho Distrital discutir e apresentar 
soluções.  
 
Como será possível verificar no item relativo à caracterização da atenção à saúde (Seção 5.5), os 
Tenharim estão vinculados ao DSEI Porto Velho, em Rondônia, pois seria mais próximo do que o 
DSEI de Manaus, responsável pelas etnias no estado do Amazonas, como é o caso da TI Tenharim. 
Se esta proximidade é um ponto positivo em termos de atendimento médico, foi observado por 
alguns interlocutores que se sentem prejudicados em suas reivindicações junto ao DSEI em 
detrimento das propostas dos grupos indígenas do estado de Rondônia. Conforme João Bosco 
Tenharim, cacique e AISAN da aldeia Mafuí, o presidente do conselho local teria dificuldades em 
levar e aprovar suas reivindicações junto ao Conselho Distrital pelo fato de os Tenharim ser 
minoria frente aos indígenas em Rondônia. 
 

“A gente tem Conselho local que são mesmos do Conselheiro Distrital [ ] 
Aí a gente cobra a nossa dificuldade né, nossa necessidade, aí daqui leva os 
conselheiros local das aldeias, leva pro Distrito, lá é discutido junto com o 
coordenador do chefe da SESAI [ ] o distrital é um por etnia, é por isso que é muito 
difícil nós aprovar, como falei [ é ] uma do Tenharim, uma do Paritintim, uma do 
Pirahã, uma do Torá, a maioria é branco quando vai pra aprovar os brancos 
aprovam, porque é a maioria das etnias lá de Rondônia” (Cilene Tenharim, aldeia 
Mafuí, novembro de 2014) 

 
“É indicado esse conselheiro em cada polo pra defender sua proposta lá 

na reunião do conselho distrital [ ] e terminamos levando o benefício pra Rondônia, 
porque na verdade, o distrito de Porto Velho tem mais índio é mais de Rondônia 
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mesmo né, nós estamos ligados ao estado de Rondônia, era pra ser ligado ao estado 
do Amazonas, aqui é Manaus, distrito do Amazonas, mas devido à distância é 
preferível ir pra Rondônia. E com isso muitas vezes, é como ela falou, a gente tem 
dificuldade, quer melhorar a saúde indígena e aí eles aproveitam disso aí, a SESAI 
aproveita e fala que nós somos minoria né, que o sul do Amazonas vem pouco 
enquanto de Rondônia é muito índio” (João Bosco Tenharim. aldeia Mafuí, novembro 
de 2014) 

 
5.3.3 
Política Municipal: Secretaria de Assuntos Indígenas dos Municípios de Manicoré e Humaitá 
(AM) 
 
Os Tenharim participam também das ações políticas de ambos os municípios nos quais a TI está 
inserida por meio da Secretaria de Assuntos Indígenas dos municípios de Manicoré e Humaitá.  
 
Antes da criação da Secretaria de Assuntos Indígenas as demandas eram apresentadas por meio 
das lideranças, que, conforme Marcos Tenharim, organizavam uma reunião para levantar as 
demandas e levá-las até as “autoridades”, ou seja, os prefeitos de Humaitá e Manicoré ou até 
mesmo o governador do estado do Amazonas: 
 

“nós se organizava dessa forma aqui, nós liderança convocava uma 
reunião para chegar até o local onde tá o prefeito ou governador, qualquer 
autoridade, aí se organiza pra chegar até lá, a gente faz reunião, chega lá e leva as 
nossas reivindicações pra conseguir as coisas para benefício da comunidade” 
(Marcos Tenharim, aldeia Kampinhu-hu, 11 de novembro de 2014) 

 
No entanto, a política de etno desenvolvimento implantada pelo Governo do Amazonas junto às 
populações indígenas criou a oportunidade para a aprovação da Lei nº. 569/2011, que viabilizou a 
criação de secretarias nos municípios de Autazes, Atalaia do Norte, Alvarães, Benjamim Constant 
e Humaitá, que foi inaugurada em setembro deste mesmo ano. O propósito da secretaria de 
Humaitá é beneficiar os indígenas que habitam a Transamazônica e a calha do Rio Madeira por 
meio da criação de políticas públicas em parceria com várias instituições e a iniciativa privada. 
Atualmente, a secretaria está sob a coordenação de Ivanildo Tenharim (aldeia Marmelos II): 
 

“O Ivanildo ele é secretário e ele tem acesso direto com o prefeito né. É 
tipo assim, tem o secretário de educação, tem o secretário de esporte né, e esse aí é o 
secretário para o povo indígena que é o Ivanildo. Aí ele trata, se for por exemplo, se 
a SESAI precisar de parceria pra saúde, aí o que o prefeito fala, ah é com o Ivanildo. 
Ele tá lá, ele que resolve isso aí. O que ele resolver eu assino embaixo. Então ele tem 
essa autonomia já pra acesso direto com a secretaria e tá precisando disso” (João 
Bosco Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
Para realizar suas atividades a secretaria disponibiliza um orçamento próprio, que pode ser 
utilizado em prol de demandas advindas das áreas de saúde, educação, política indigenista, entre 
outras, mas não está restrito aos Tenharim, uma vez que o secretário representaria os indígenas 
que residem no município de Humaitá, como Jiahui, Parintintin e Mura Pirahã. 
 
A atuação da Secretaria de Humaitá, no entanto, não atingia todas as aldeias da TI 
Tenharim/Marmelos, uma vez que o orçamento estava restrito às aldeias inseridas dentro dos 
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limites administrativos do município, como é o caso das aldeias Marmelos e Vila Nova. A divisão 
motivou as lideranças das demais aldeias a se aproximar do prefeito de Manicoré, Lucio Flávio do 
Rosário, e a iniciativa teve como resultado um acordo entre o candidato e os indígenas: 
 

“quando ele foi candidato para prefeito a gente fechou acordo com ele 
que nós queremos que nosso parente ficasse na administração junto com ele pra não 
dar democracia, para resolver o problema da comunidade. Aí ele falou que ia criar 
essa secretaria né de assuntos indígenas para tratar só da comunidade” (Marcos 
Tenharim. aldeia Kampinhu-hu, 11 de novembro de 2014) 

 
Assim, a Secretaria de Assuntos Indígenas de Manicoré foi fundada em 2012 e, atualmente, está 
sob a coordenação de Marcos Tenharim (aldeia Kampinhu-hu). Ao contrário da secretaria de 
Humaitá, o município de Manicoré ainda não conseguiu disponibilizar um orçamento próprio para 
viabilizar as atividades da secretaria. A questão do recurso é um diferencial na atuação das 
secretarias dos dois municípios, pois conforme Bosco, o secretário do município de Manicoré não 
teria um orçamento próprio para atender as demandas advindas da população indígena. 
 
Os secretários teriam um contato mais direto com o prefeito dos respectivos municípios e seriam 
responsáveis por construir parcerias entre este e diferentes órgãos com atuação junto a populações 
indígenas em prol de suas demandas, como, por exemplo, a SESAI. Atualmente, a principal 
demanda é constituir uma secretaria de assuntos indígenas na aldeia Kampinhu-hu, já que o 
trabalho é realizado a partir da aldeia. 
 

“nós tem dificuldade, essa é a realidade, nós tem dificuldade de acesso 
porque é muito longe, dá um dia e meio pra chegar lá, por exemplo, se você sai seis 
horas daqui, no outro dia chega às duas horas da tarde de barco [  ] Demora demais, 
muito longe demais, por isso que meu trabalho é, assim, de quatro em quatro meses 
eu tenho que estar lá, levar o trabalho, como que está o trabalho, o que falta [ ] de vez 
em quando a gente fala pelo telefone, ali no Marmelo a gente tem contato e também a 
gente só entra em contato quando é necessário mesmo, quando necessário mesmo aí 
a gente entra em contato com eles, ‘olha a gente precisa disso aqui, a gente precisa 
da construção da escola’, a demanda aqui é mais a construção da escola, saúde, 
atendimento de saúde, então é isso que mais tá precário na região aqui.” (Marcos 
Tenharim, aldeia Kampinhu-hu, 11 de novembro de 2014) 

 
Considerando as distâncias entre a TI e o município de Manicoré, foi instalada uma espécie de 
sede da secretaria no distrito de Santo Antônio do Matupi, um distrito de  Manicoré, localizada no 
quilômetro 180 da Rodovia Transamazônica. A cada quatro meses o secretário se programa para 
ir a Manicoré levar seu trabalho. Para as comunicações mais imediatas o secretário utiliza o 
telefone (orelhão) da aldeia Marmelos. A localização dessa secretaria em Matupi é estratégica aos 
Tenharim, uma vez que a sede do município de Manicoré é muito longe da Terra Indígena, o que 
dificulta o trabalho junto ao prefeito.  
 
Essa estrutura chegou a funcionar por, aproximadamente, um ano e meio, mas foi fechada após os 
conflitos enfrentados pelos Tenharim em dezembro de 2013, de modo que, atualmente, o secretário 
está lutando para conseguir montar uma nova sede na aldeia Kampinhu-hu, pois a distância entre 
aldeia e o município de Manicoré e falta de comunicação e infraestrutura para realizar o trabalho 
na aldeia, como sala equipada para desenvolver o trabalho (telefone, computadores, internet) é 
considerada o principal entrave para o bom desenvolvimento de seu trabalho: 
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“Aqui eu enfrento também a dificuldade no trabalho, assim, não tem nada, 

estrutura. Não tem estrutura, entendeu, para trabalhar, está em proposta, [o prefeito] 
falou que ia construir esse ano, só que até agora nada de funcionamento” (Marcos 
Tenharim, aldeia Kampinhu-hu, 11 de novembro de 2014) 

 
5.4 
Organização Social e Política  
 
Como observado no item 5.1 Caracterização Histórica da Ocupação Kagwahiva na Região da 
Bacia do rio Madeira, a partir de 1994 os Tenharim teriam iniciado um processo de reocupação 
do território tradicional que culminou com a fundação de várias novas aldeias. Esse processo foi 
bastante significativo, uma vez que, quando um grupo abre uma nova aldeia esta passa a ser 
considerada como pertencente ao líder que a fundou (Peggion 2004) de modo que a fundação de 
novas aldeias resultou também no recrudescimento das posições de chefia, já que surgiam novos 
caciques, vices e lideranças, cada uma com sistema próprio de funcionamento e relações de aliança 
que simultaneamente definiam a articulação política interna e o equilíbrio/desequilíbrio entre as 
unidades sociais Tenharim. 
 
Para se entender melhor a configuração dessas unidades sociais foram elencadas algumas 
categorias abaixo: 
 
Grupo familiar: constituído por um homem, sua mulher, filhas e filhos solteiros ou separados, que 
ocupa uma casa e é responsável por pequenas atividades de ordem econômica, como agricultura, 
pesca, caça e coleta de castanha, entre outras (Peggion 1996:32). Nesta família nuclear, a principal 
característica é a patrilinearidade, ou seja, a descendência pela linha paterna, que transmite também 
a filiação da criança, e de qualquer indivíduo dentro da sociedade tenharim, a uma das metades 
existentes, a saber, Mutum e Taravé-Kwandu. 
 
Grupo doméstico: é a junção de grupos familiares que têm o sogro como figura focal, pois a base 
da relação entre grupos familiares é a relação de afinidade entre sogro/genro, aliada à relação de 
consanguinidade entre mães e filhas (Peggion 1996:53). Grupos domésticos têm roças maiores e 
seus membros trabalham em conjunto, distribuindo a produção final através do parentesco. O 
grupo doméstico é, assim, maios do que o grupo familiar. 
 
Segmentos residenciais: é a junção de grupos domésticos unidos geograficamente no espaço 
aldeão. Os grupos podem se unir por dividir interesses comuns e tomar determinadas decisões 
políticas, como, por exemplo, a localização do sistema de comunicação ou a localização das 
estruturas destinadas às escolas ou postos de saúde.  
 
Conforme Peggion (1996:47), é do grupo doméstico que podem sair as figuras de liderança 
tenharim, uma vez que, geralmente, são chefes de grupos locais diferentes que podem discorrer e 
romper suas alianças, chegando mesmo a sair de uma aldeia para fundar outra. Ao iniciar esse 
processo, o chefe do grupo descontente precisa ter força política o suficiente para agregar as 
pessoas, principalmente genros e cunhados e, com eles, promover ações coordenadas. Assim, é 
necessário que o chefe do grupo doméstico detenha também a posse de unidades dos recursos 
naturais como, por exemplo, roças produtivas, castanhais e seringais. 
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A passagem da posição relativa à chefia é bastante interessante. Constantemente era mencionado 
que as figuras de liderança eram escolhidas por eleição, ou seja, a comunidade se reunia e aprovava 
aqueles candidatos que se apresentavam para ocupar esse cargo, mas foi observado por alguns 
interlocutores que se uma figura mais velha, geralmente um avô, escolhia determinado neto para 
ser o cacique havia todo um investimento em cima da criança para prepará-la para assumir esta 
liderança: 
 

“quando o avô fala, por exemplo, o primeiro filho dele, se ele fala que se 
o meu filho casar, se o primeiro filho dele for homem eu vou preparar ele pra ser 
cacique. E esse aí também, desde a barriga da mãe [  ]  se for o primeiro filho ou o 
caçula. Tem os dois e aí ele vai falar, ‘esse eu vou preparar desde pequeno’ [ ] porque 
ele já anunciou desde pequenininho, ele anuncia pra todo mundo, ‘olha se meu neto 
for o primeiro homem esse eu vou preparar pra ser cacique’, ele já anuncia desde 
pequeno” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
A partir dessa escolha, há toda uma preparação desses meninos para ocupar a posição de cacique, 
como é o caso dos cuidados com a alimentação que o garoto deve consumir. A comida preferencial 
sempre é aquela advinda “do mato” e também deve ser consumida de forma comedida, para que 
não fique com um corpo pesado e sujeito a se cansar rapidamente: 
 

 “se a gente quer preparar ele pra ser cacique a gente faz também. Por 
exemplo, se a gente quer preparar, se meu vô fala assim, ele tem o neto dele mais 
querido, ele fala assim ‘esse vou preparar pra ser cacique, eu vou preparar ele pra 
ser guerreiro’ aí todo o alimento dele também vai ser controlado, porque o guerreiro 
ele não pode cansar, se ele correr ele não pode cansar, ele pode correr até não sei 
quantos quilômetros, mas não vai cansar não, mas ele vai saber toda a história, desde 
pequeno o pessoal vai preparar ele.” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro 
de 2014). 

 
Não há um período de reclusão para a preparação do menino, que leva um tempo maior de 
aprendizado das coisas relativas aos cantos e à história “dos antigos”: 
 

“Ele fica preparado, por exemplo, o Gilvan ele sabe tudinho porque meu 
vô desde pequeno preparou ele. Ele falou que, desde a barriga da mãe que ele falou 
que se for homem ele vai ser cacique, eu vou preparar ele desde pequeno. Por isso 
que ele sabe tudinho. Cantar ele sabe, história do guerreiro, dos antigos, tudo ele sabe 
por que já prepararam ele pra isso, o Gilvan meu primo. Tudo tem que saber a história 
lá do Igarapé Preto, nas festas tudo ele sabe já [ ] ele vai saber como que a gente [faz] 
guerra, ele vai saber tudo aquele preparo, alimento dele, o Gilvan, não é tudo comida 
que ele come” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
A chefia tenharim ilumina uma das principais características da sociedade tenharim: a relação entre 
as metades exogâmicas patrilineares Mutum-Nanguera e Kwandu-Taravé. O sistema de metades, 
muito comum entre os grupos falantes de línguas classificadas como pertencente ao tronco 
linguístico Jê, é caraterizado pela concepção de mundo baseado na aplicação de padrões 
classificatórios dualistas que dividem natureza, cultura e sobrenatureza de acordo com 
determinados atributos assimétricos e complementares. No plano sociológico este sistema assume 
a forma de metades clânicas que combinadas produzem as noções de unidade e totalidade social.  
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Os Kagwahiva pertencem a outro grupo linguístico, mas em sua organização social também pode 
ser encontrado o dualismo entre as metades Mutum e Gavião. Como observado por Peggion 
(1996), cada indivíduo nasce pertencendo a uma das metades patrilineares e, ao longo de sua vida, 
esse pertencimento se desdobra em múltiplas classificações sociais. Segundo este autor, há uma 
série de oposições complementares como alto/baixo, claro/escuro, caça/caçador, caça/coleta e o 
universo social tenharim é classificado a partir do sistema de metades Membros da metade Taravé 
são geralmente associados às cores branca e vermelha e consideram que possuem pele mais clara, 
enquanto membros da metade Mutum são associados ao negro e ao azul, possuindo, em sua 
concepção,  a pele mais escura (Peggion 1996). 
 
Quando indagados a respeito da existência das metades a principal resposta apontava a 
centralidade da regulamentação das relações matrimoniais, sendo a principal regra a exogamia 
entre metades:  
 

“A diferença pra nós é que, eu penso assim porque, por exemplo, quando 
na hora de casar, um exemplo aqui, casar, eu não posso casar com o mesmo Taravé. 
Tenho que casar com outro clã, Taravé é muito ruim” (João Bosco, aldeia Mafuí, 
novembro de 2014) 

 
Em termos kagwahiva, a regra absoluta, assim, é casar “do outro lado”, ou seja, com pessoas 
pertencentes à metade oposta, pois uniões entre pessoas que pertencem a mesma metade são 
consideradas incestuosas. Neste cenário, este pertencimento à uma das metades define a pessoa 
kagwahiva na medida em que aponta a direção adequada para a realização das relações e 
estabelecem alianças políticas. 
 
Metades, no entanto, não regulam somente as relações matrimoniais, mas são utilizadas também 
para pensar e classificar o mundo e as relações nele existentes que podem ser estabelecidas entre 
humanos e entre humanos e não-humanos. Como foi possível observar ao longo desta pesquisa, 
para além do espaço aldeão existem animais que são classificados como Taravé e Mutum, assim 
como existem personagens do tempo do mito que são relacionados aos Mutum (Mbahira) e outros 
com os Taravé (Ivana’nga). É preciso observar que a designação “metades” não é utilizada pelos 
Tenharim ao falar de si mesmos, preferindo recorrer ao termo “clã”, de modo que, ao longo deste 
trabalho, o termo adotado para discutir a questão será clã mutum e clã gavião.   
 
No contexto das relações interétnicas os Tenharim possuem uma extraodrinária organização 
política que se materializa na atuação da Associação dos Povos Indígenas Tenharim 
Morõgwitá/APITEM, principal interlocutora dos Tenharim com os não indígenas e, como tal, da 
equipe técnica responsavel por este ECI durante o processo de licenciamento ambiental. Fundada 
em meios da década de 1990, a Associação tem como propósito auxiliar os Tenharim do rio 
Marmelos em seu diálogo político com os não indígenas e gerir os projetos de desenvolvimento 
sustentável do grupo. Atualmente, o presidente reside na aldeia Kampinhu-hu, onde exerce as 
atividades relativas ao movimento indígena de sua residência, pois a Associação não possui uma 
sede organizada. 
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5.5 
Características da Atenção à Saúde na TI Tenharim/Marmelos 
 
Com a finalidade de atender ao Termo de Referência para o ECI deste empreendimento ( item VI. 
Saúde e Educação), este item irá caracterizar a Atenção Básica à Saúde encontrada na TI 
Tenharim/Marmelos, indicando características históricas a atuais e os municípios de referência 
para esta questão12.  
 
5.5.1 
Breve Panorama de Atuação da OPAN à SESAI 
 
Ao traçar o panorama da história do atendimento à saúde indígena no Brasil, a antropóloga Luísa 
Garnelo (2012) observou que essa questão não era foco central da política indigenista implantada 
pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), órgão responsável pela questão indígena e um dos 
primeiros a realizar ações de assistência à saúde entre grupos indígenas, a partir da década de 1940. 
Na década seguinte o Ministério da Saúde criou o Serviço de Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), 
tendo como alvo populações que se localizavam em áreas de difícil acesso, como é o caso das 
populações indígenas, com apoio da Força Aérea Brasileira, que auxiliava no transporte de 
material e das equipes de saúde. 
 
A FUNAI, por sua vez, ao assumir a questão indígena também se responsabilizou pela política de 
saúde, como a promoção de atendimento médico-sanitário por meio das recém-criadas Equipes 
Volantes de Saúde/EVS, em cada Delegacia Regional da FUNAI. Compostas por médicos, 
enfermeiros e auxiliares de enfermagem, a assistência era feita principalmente em situação de 
surtos epidêmicos, de forma esporádica e não sistemática, uma vez que as EVS não tinham suporte 
técnico ou financeiro para atender demanda da população o que demonstrava, ausência de uma 
organização assistencial (MPF 2008). 
 
Esse cenário foi alterado somente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que 
reconhece aos indígenas o direito à terra e ao acesso às políticas sociais diferenciadas em acordo 
com as especificidades culturais. No que se refere à saúde, Garnelo (2012) aponta que a principal 
mudança ligada à legislação foi a criação de um subsistema de saúde específico para os povos 
indígenas que permitia a atuação não somente do órgão oficial do Estado, mas também de 
organizações não-governamentais que atuassem tanto nas esferas do atendimento quanto de cursos 
de formação de agentes indígenas. 
 
Apesar das garantias da Constituição, os contornos do sistema de atenção à saúde indígena, no 
entanto, só foram delineados a partir de 1999 com a lei nº 9.836, de 23 de setembro, que institui 
um Subsistema de Atenção à Saúde Indígena componente do Sistema Único de Saúde/SUS, ao 
qual é garantido o acesso irrestrito em âmbito local, regional e de centros especializados, em 
acordo com suas necessidades na atenção primária, secundária e terciária à saúde, tendo como base 
os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (MPF 2008). 
  
Adicionalmente, a lei 9.836/2009 destacou a Fundação Nacional de Saúde/ FUNASA, vinculada 
ao Ministério da Saúde, como responsável pela saúde indígena no sentido de fornecer funcionários 
qualificados para atuar nas comunidades e, em regiões onde a FUNASA não tivesse um quadro 
próprio de profissionais, viabilizar a subcontratação de municípios ou e/ou entidades ou 

 
12 O tema referente a Educação será tratado em item específico, apresentado a seguir. 
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Organizações Não-Governamentais para realizar as ações de saúde nas terras indígenas (Garnelo 
2012). 
 
Como colocado, o sistema de atenção à saúde foi organizado em Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas/DSEIs cuja divisão administrativa levava em conta não a divisão oficial do território 
brasileiro, mas sim a distribuição geográfica e as especificidades culturais de cada etnia. Em 
relação à sua atuação o principal foco da FUNASA era viabilizar o atendimento daquilo que 
chamavam de “atenção primária à saúde”, ou seja, observar a alimentação e casos de desnutrição 
nas aldeias, ter atenção especial aos segmentos considerados vulneráveis, como o materno-infantil 
e os idosos, remover casos de emergência, proporcionar e garantir a prevenção de doenças através 
de campanhas de vacinação. Adicionalmente a FUNASA viabilizava o atendimento de questões 
relacionadas à área de saneamento básico e proporcionava educação na área da saúde a partir da 
formação de Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN).  
 
Como observado por Garnelo (2012), a organização dos DSEIs era baseada em uma complexa 
rede de ações e serviços composta pelo Posto de Saúde, Polo base, Casa de Apoio à Saúde do Índio 
(CASAI) e os Hospitais ou Ambulatórios. Em termos ideias, a rede configura-se a partir do Posto 
de Saúde, normalmente situado nas aldeias, e seguiria para o Polo base, a unidade de saúde que 
deve contar com médicos (clínico geral e especialidades diversas), técnicos em enfermagem e 
enfermeiros. Fora das TIs, a rede de atendimento inclui hospitais e a Casa de Apoio à Saúde do 
Índio (CASAI), localizados nos municípios próximos das áreas indígenas. 
 
A atuação da FUNASA foi encerrada em 2010 após sofrer duras críticas das populações indígenas 
quanto à qualidade do atendimento e suspeitas de fraudes e corrupção. A partir de outubro deste 
mesmo ano a atenção à saúde indígena passou a ser administrada pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena/SESAI (decreto nº 7.336/MS) órgão também vinculado ao Ministério da Saúde que 
assumiu a coordenação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e a gestão 
do sistema de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS.  
 
Em sua página na internet13 os seguintes pontos constam como atribuições da SESAI:     
 

 Desenvolver ações de atenção integral à saúde indígena e educação em saúde, em 
consonância com as políticas e os programas do SUS e observando as práticas de saúde 
tradicionais indígenas; 

 Planejar e coordenar as ações de saneamento e edificações de saúde indígena; 
 Articular com estados e municípios e organizações não-governamentais ações de atenção 

à saúde indígena, respeitando as especificidades culturais e o perfil epidemiológico de cada 
povo; 

 Promover o fortalecimento do Controle Social no Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena. 

 
Para executar essas ações, a estrutura administrativa da SESAI conta com três departamentos, a 
saber, Departamento de Gestão da Saúde Indígena (DGESI), Departamento de Atenção à Saúde 
Indígena (DASI), Departamento de Saneamento e Edificações de Saúde (DSESI). Adicionalmente, 
a Secretaria manteve a divisão dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas como unidade gestora 
descentralizada do Subsistema, responsável pela execução de ações de atenção à saúde nas aldeias 
e de saneamento ambiental e edificações de saúde indígena.  

 
13 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/conheca-a-secretaria-sesai 
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Assim como realizado pela FUNASA, a SESAI manteve a divisão dos Distritos por critérios 
territoriais, tendo como base a ocupação geográfica das comunidades indígenas, de modo que os 
DSEIs abrangem mais de um município e, em alguns casos, mais de um estado. Além dos DSEIs, 
há, ainda, os Polos Base, Casas de Saúde Indígena (CASAIs) e postos de saúde. 
 
Essa breve retomada do cenário de atendimento à saúde auxiliará o leitor a compreender melhor o 
panorama encontrado entre os Tenharim, uma vez que os depoimentos coletados em campo fazem 
uma clara distinção entre a atuação e os diferentes agentes responsáveis pela saúde na terra 
indígena. Nas entrevistas, realizadas principalmente com os agentes indígenas de saúde e de 
saneamento, e em conversas informais com os Tenharim, foi possível observar a caracterização 
positiva da atenção dispensada pela ONG Operação Amazônia Nativa/OPAN, caracterização esta 
que vai decrescendo progressivamente ao relembrarem o trabalho realizado pela FUNASA e, 
atualmente, pela SESAI. 
 
Segundo Cilene Tenharim, Agente Indígena de Saúde na aldeia Mafuí, os primeiros atendimentos 
em saúde aos quais os Tenharim tiveram acesso estavam vinculados a ação da Operação Amazônia 
Nativa, ONG fundada em 1969 que, historicamente, realizava trabalhos de base junto aos povos 
indígenas em eixos como política, terra, saúde e economia. Entre os Tenharim, a ênfase do trabalho 
recaiu sobre as esferas da educação e saúde, dispensando ao grupo não somente atendimento 
médico especializado, mas também cursos de formação para agentes indígenas de saúde e 
saneamento: 
 

 “eu sempre capacitei desde os 11 anos com uma ONG que trabalhou com 
nós, a OPAN, tinha uma ONG que trabalhou com nós, aí ela que capacitou nós na 
agente de saúde” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Nesse momento, a atenção a saúde era realizada nas próprias aldeias com equipamentos doados 
pela própria ONG: 
 

“Com a OPAN eles capacitavam a gente dentro da aldeia, a gente decidiu 
um local, a aldeia que a gente ia capacitar e lá os caciques e as lideranças decidiam 
uma longa duração, às vezes levava 30 dias, 15 dias e juntava todos os agentes de 
saúde junto com os professores, liderança, cacique [ ] toda a estrutura eles traziam 
pra aldeia. Era sempre na aldeia, sempre, estrutura e tudo que a gente precisava 
de material era tudo na aldeia que eles traziam, davam condição pra gente” (Cilene 
Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Como mencionaram os AIS Cilene, Solange e Tarciano Tenharim as capacitações geralmente 
focavam no diagnóstico e tratamento de malária e de casos de baixa complexidade (resfriados, por 
exemplo), além do acompanhamento e vigilância alimentar e nutricional de crianças, idosos e 
grávidas, com supervisão de enfermeiras e médicos. 
 

“na aldeia Mafuí saiu umas cinco vezes a capacitação aqui. No Marmelo, 
lá no Traíra, e eles ficavam [ ] Nós como era agente de saúde, capacitava na medicina 
mesmo, a gente estudava num laboratório de malária, a gente aprendeu com eles 
lâmina de malária né, diagnosticar e também tratar. E também como que pegava a 
malária né, através de que pegava a malária né, tudo isso a gente estudou e a gente 
também estudou pra no futuro com a gente ia ser agente de saúde, como que ia 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 126 
 

 

começar a saúde em cada aldeia. Isso que a gente capacitou na prevenção” (Cilene 
Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
O período de atuação da OPAN é frequentemente lembrado pelos Tenharim como de excelência 
no atendimento à saúde. A permanência de profissionais da área por um período junto aos 
indígenas, a qualificação dos agentes por meio da oferta de cursos de capacitação nas próprias 
aldeias e a disponibilidade de equipamentos e medicamentos são elementos geralmente acionados 
no discurso dos agentes de saúde para caracterizar positivamente esse período. 
 
Quando o Ministério da Saúde assumiu a saúde indígena os atendimentos passaram a ser realizados 
pela FUNASA e esse momento marca, no discurso tenharim, o início da queda no padrão de 
atendimento dedicado aos povos indígenas. Uma das razões apontadas nos depoimentos coletados 
em campo reside no fato de que a atuação dos médicos nas aldeias, a [falta de] disponibilidade de 
medicamentos nas aldeias e mesmo a realização de cursos de formação parecia deslocada da 
realidade encontrada nas aldeias: 
 

“Depois que a gente passou pra FUNASA a gente teve um pouco de 
dificuldade. Assim, porque o governo, ela faz planejamento, mas ela faz mais lá na 
cidade, assim é difícil eles falar como que está acontecendo, por exemplo, agora, a 
saúde, a equipe entra as enfermeiras que são profissional, que são os empregados, 
eles entram, mas o chefe mesmo é difícil de ele vir ver como que está a necessidade de 
cada aldeia e a OPAN não, eles vinham falar com cada aldeia, como que aquela aldeia 
estava, qual a necessidade que a aldeia tinha, eles vinham falar e ver pessoalmente, 
então eles levavam aquilo que eles estavam vendo de dificuldade de cada aldeia” 
(Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Do ponto de vista dos Tenharim, a atuação do órgão foi marcada por uma distância entre a 
realidade vivida nas aldeias e o tipo de atenção dispensada à saúde dos indígenas, noção esta que 
foi acrescida de vários outros pontos negativos após a saída da FUNASA para a atual SESAI.  
 
5.5.2 
Características da Rede de Atendimento e Atenção à Saúde dispensada pela SESAI na TI 
Tenharim/Marmelos 
 
Na rede de atendimento à saúde disponibilizada pela SESAI para a TI Tenharim/Marmelos chama 
atenção para o fato de que, apesar de a TI estar localizada no estado do Amazonas, os Tenharim 
são atendidos pelo DSEI/Porto Velho, de Rondônia, por ser mais próximo da TI do que o 
DSEI/Manaus. Assim, os municípios de referência para a atenção à saúde são Porto Velho/RO, 
onde estão localizados o DSEI e a CASAI, e Humaitá/AM, onde estão localizados o hospital 
municipal, as clínicas particulares e as farmácias utilizadas pelos Tenharim.  
 
O DSEI/Porto Velho, fundado em 1999 como parte da nova estrutura nacional dos serviços de 
atenção à saúde, abrange dez municípios, nove dos quais estão inseridos em Rondônia e um no sul 
do Amazonas (Humaitá). Cinco polos-base (PB) estão ligados ao DSEI Porto Velho14, sendo que 
moradores da TI Tenharim/Marmelos são atendidos pelo PB de Humaitá. Conforme SIASI, a 
população indígena total deste DSEI em 2013 era de 10.933 pessoas e, dentre estes, 707 são 

 
14 PB de Porto Velho (PB-PVH, 3 aldeias), PB de Guajará-Mirim (PB-GMI, 21 aldeias), PB de Ji-Paraná (PB-JPA, 26 aldeias) e PB de Alta Floresta 

(PB-AFLO, 15 aldeias). 
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Tenharim, divididos em 377 homens (53,32% do total da população tenharim) e 330 mulheres 
(46,68%). 
 
É importante observar que, desses dois municípios, somente a rede hospitalar de Porto Velho será 
utilizada pelo empreendimento para atendimento dos casos classificados como alta complexidade. 
Para os demais, o empreendimento irá se apoiar na rede encontrada nos municípios de Machadinho 
d’Oeste e Ariquemes, ambos inseridos na Área de Influência do AHE Tabajara.  
 
No cotidiano, a configuração dessa rede significa que consultas (clínico geral e especialidades 
médicas variadas) e exames médicos (ultrassom, exames de sangue, raios-X) são realizados no 
hospital de Humaitá15, ao passo que casos de alta complexidade são direcionados a Porto Velho, 
sendo que aqueles que exigem internação são direcionados ao hospital de base16 deste município 
e aqueles que demandam observação e acompanhamento do quadro do paciente são direcionados 
à CASAI. 
 

“Essa região aqui tudo é distrito de Porto Velho [ ] o Polo é de Humaitá [ 
] a gente vai pra Humaitá porque como nosso polo é distrito de Porto Velho a gente 
vai pra Humaitá e de lá se precisar ir pra mais longe eles encaminham pra Porto 
Velho” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
“Lá em Porto Velho, a SESAI de Porto Velho que é distrito, lá só é pra ir 

mesmo só os pacientes que são negócio de doença grave mesmo. Eles falam assim na 
planilha da saúde. Eles falam que tem que ir só os pacientes que tem prioridade, essas 
prioridades pequenas, exames, consulta de clínico geral, esses que são de menos eles 
falam que tem que ser atendidos nas bases [  ] por exemplo, exame de sangue, até o 
ultrassom mesmo que dessas grávidas, ou fazer exame pra descobrir gravidez, eles 
falam que esses aí tem que ser nessas cidades pequenas, nos polos [  ]. Lá em Porto 
Velho não, só vai aquele pessoal que tem prioridade grande” (Cilene Tenharim. aldeia 
Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
No hospital de Humaitá, por sua vez, os Tenharim são atendidos pelo Sistema Único de Saúde, 
que destina aos indígenas uma cota mensal de atendimentos composta por dez vagas reservadas às 
consultas médicas e quatro vagas para a realização de exames diversos (ultrassom, raios-X, exame 
de sangue). O deslocamento dos pacientes até o município é realizado por veículos da própria 
SESAI (caminhonetes e ônibus) e quando não é possível o retorno no mesmo dia, a SESAI aluga 
quartos em um hotel da rede local (Hotel Brasil) para hospedar os pacientes e seus acompanhantes. 
A solução não é considerada muito adequada aos Tenharim, já que pacientes e acompanhantes 
estariam circulando pelo mesmo espaço que os hóspedes do hotel: 
 

“Aqui no Humaitá faz assim [ ] tem dez vagas para população indígena 
Tenharim entendeu? Essas dez vagas que é marcada pela SESAI, onde a pessoa tem 
consulta a pessoa tem que esperar até chegar aquela data” (Beto Tenharim. Aldeia 
Kampinho, 11 de novembro de 2014) 

 
15 Hospital Dra. Maria Luíza da Conceição Fernandes, inaugurado em 29 de março de 2014 para substituir as instalações do antigo Hospital Regional 

da cidade. A nova unidade oferece atendimento e exames cardíacos e de imagem e, para tal, dispõe de 52 leitos para internação e atendimento 
de urgência e emergência e atende o público adulto, infantil e, também, área de maternidade. O hospital ainda é equipado com mamógrafo, 
aparelho de raio-x e ultrassonografia computadorizada, além de realizar exames de eletrocardiograma. Todos os exames de imagem estarão 
disponíveis em sistema digitalizado e interligado à Central de Laudos, que funciona no Hospital Francisca Mendes, em Manaus. 

16 Hospital de Base é centro de coordenação e integração do serviço médico-hospitalar de uma área, prestando assistência especializada e assistência 
médico-cirúrgica. Em Porto Velho, há um Hospital de Base chamado Dr. Ary Pinheiro que integra uma rede formada por 16 hospitais e centro 
médicos, particulares e públicos. 
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“A SESAI preferiu alugar dez quartos em hotel do que alugar a própria 

casa com estrutura para por equipe para trabalhar. Lá no hotel, lá a gente mistura 
tudo com os hospedes e os profissionais não podem frequentar toda hora ali. Mistura 
com clientes, não dá certo, é cliente do hotel. É o que tá acontecendo em Humaitá. Em 
vez de alugar uma casa específica para os índios” (João Bosco Tenharim. Aldeia 
Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Considerando esse panorama muitos indígenas comentaram, durante entrevistas ou em conversas 
informais, recorrer às clínicas de médicos particulares do município e pagar a consulta. Recorrer 
a rede particular de atendimento médico, no entanto, não é considerada a solução ideal, já que os 
medicamentos receitados também teriam que ser comprados pelos pacientes e não adquiridos 
gratuitamente na farmácia do hospital, como é possível ver abaixo: 
 

“A gente leva no Humaitá, tem alguns que a SESAI espera a consulta, é 
muito poucas vagas para indígenas entendeu? [ ] Então para o paciente não passar 
todo tempo assim a gente paga uns particular, às vezes a gente paga particular de 
Humaitá mesmo, para o paciente melhorar [ ] a gente compra medicação particular 
[ ] a gente chega a pagar consulta particular também” (Beto Tenharim. Aldeia 
Kampinho, 11 de novembro de 2014) 

“Isso é ruim, a gente vê que é ruim isso aí, porque a gente tem a nossa 
saúde específica. Só que a SESAI fala que na planilha da SESAI não permite comprar 
receita também de medicação, não permite pagar consulta particular [  ] A gente 
prefere nós mesmos ter o nosso, porque quando nossos filhos estão doentes, quando a 
SESAI demora muito a gente vai lá no particular e paga, a gente marca consulta. 
Olha, muitos pacientes que estão por aqui, que já fizeram tratamento, é com o próprio 
dinheirinho deles que às vezes eles pagam... Paga no Humaitá, paga no Porto Velho, 
se o médico encaminhar pra Porto Velho, as vezes ele vai pra Porto Velho também. 
Porque se esperar pela SESAI vai passando até o paciente morrer” (Cilene Tenharim. 
aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
No âmbito das aldeias, a rede de atendimento a saúde se apoia na estrutura encontrada na aldeia 
Marmelos, onde há um posto de saúde (em construção) e em pequenas casas de madeira 
construídas e cedidas pelas aldeias:  
 

“Olha, farmácia mesmo, feita pela SESAI, não tem ainda. Tem esse 
postinho aqui, é feito pela comunidade mesmo, essa foi feita pela comunidade mesmo. 
Pela SESAI não tem ainda. A gente está brigando para construir aqui, mas com o 
governo tem aquela burocracia” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 
2014) 

 
Essas casas, chamadas de “farmácias” pelos Tenharim, servem de apoio para a realização de 
consultas médicas, guardar a documentação dos pacientes (prontuários de referência e receituário 
médico, por exemplo) e armazenar medicamentos básicos como xarope para tosse e remédios para 
gripe (dipirona e paracetamol), ou aqueles que foram receitados e devem ser administrados aos 
pacientes pelos AIS. Medicamentos para casos como diarreias e suturas ou para casos mais 
complexos não ficam disponíveis nas “farmácias”, uma vez que o procedimento padrão seria 
realizar a consulta com o médico em Humaitá, conseguir a receita, pedir ao SUS e, se de uso 
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prolongado, o medicamento era enviado para a aldeia e disponibilizado ao paciente por meio do 
AIS.  
 
A comunicação entre as aldeias e o Polo base ocorria via radioamador, instalados nas aldeias 
Karanaí (localizada na Rodovia do Estanho), Mafuí, Taboka, Kampinhu-hu, Trakuá, Bela Vista, 
Marmelos e Vila Nova, sob a responsabilidade dos agentes indígenas de saúde e saneamento. No 
entanto, essa comunicação foi interrompida desde 2014 em virtude dos ataques sofridos pelos 
Tenharim, FUNAI e SESAI em dezembro deste ano, que resultaram na destruição das estruturas e 
equipamentos destes órgãos localizados no município de Humaitá. Após os ataques a SESAI se 
apoiou no escritório local da FUNAI e, em seguida, na Secretaria de Assuntos Indígenas do 
município de Humaitá, onde permanecia até o final de 2015. Até a conclusão da segunda etapa de 
levantamentos para este ECI (novembro de 2015) o rádio e a estrutura de atendimento da SESAI 
no município ainda não haviam sido restaurados. 
 
Em relação à equipe médica, o enfermeiro Landerson mencionou, em entrevista realizada na aldeia 
Kampinhu-hu (11 de novembro de 2014), que a SESAI disponibilizava os seguintes profissionais: 
 

 Dois enfermeiros; 
 Quatro técnicos em enfermagem, sendo que um permanecia com os enfermeiros em área e 

um segundo permanecia na TI em tempo integral, revezando o atendimento nas aldeias; 
 Dois microscopistas responsáveis pelos exames de malária; 
 Um médico, que, na época de realização da primeira campanha do ECI (2014), era um 

cubano ligado ao Programa Mais Médicos17 do Governo Federal.  
 
O médico, Manoel Dutra, começou a atender os pacientes indígenas da TI Tenharim/Marmelos no 
início de 2014 e, conforme os Tenharim, desde o início tentou fazer uma ponte entre o 
conhecimento tradicional indígena sobre o uso de plantas medicinais e o uso de remédios 
alopáticos, conforme explicado por Cilene Tenharim, da aldeia Mafuí (08/11/14): 
 

“A SESAI [Secretaria Especial de Saúde Indígena] prefere levar o índio 
que está doente para a cidade. Eles nunca se interessaram pelo remédio do mato. O 
médico cubano é bem diferente [ ]. Já começa que ele conversa bastante com a gente, 
faz bastante pergunta [ ]. O Manoel Dutra chegou este ano e já foi perguntando o que 
a gente usava para tratar dos nossos doentes. Nós mostramos algumas ervas pra ele 
e falamos para que serviam. Então ele começou a receitar para os doentes estes 
remédios do mato também [ ].Os cubanos gostam de trabalhar com os índios. 
Diferente da SESAI18.” (Cilene Tenharim. Aldeia Mafuí, 08 de novembro de 2014)   

 
Especificamente em relação aos microscopistas contratados pela SESAI, o trabalho de coleta de 
lâminas era realizado entre as aldeias dos grupos indígenas Jiahui, Mura-Pirahã, Parintintin e 
Tenharim (TI Marmelos e Igarapé Preto). Considerando o volume de trabalho há, 

 
17 O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 

investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de 
profissionais.  Em todo o Brasil, cerca de 640 mil indígenas habitantes de aldeias em terras demarcadas recebem os cuidados da Atenção Básica 

do Ministério da Saúde por meio da Secretaria Especial da Saúde Indígena (SESAI). Mais de 15 mil profissionais compõem 
as equipes multidisciplinares de saúde indígena que visitam periodicamente aldeias em todo o país. http://maismedicos.saude.gov.br/ 

18 O tratamento das doenças mais comuns é realizado não somente com medicamento alopático, mas também com remédios caseiros, com a 
utilização de plantas e animais que são considerados medicionais. O tratamento desse tema será realizado nas seções específicas, referentes a 
caracterização da fauna e flora da TI Tenharim/Marmelos. 
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excepcionalmente, outro microscopista na aldeia Mafuí vinculado à secretaria de saúde de 
município de Manicoré, responsável pela coleta de sangue e identificação do tipo de malária.  
 

“Essa aldeia aqui ela preparou também agente microscopista, pra fazer 
diagnostico de malária. O que hoje nós temos nessa aldeia aqui, nós temos 
microscopista contratado pelo município, esse é o funcionário do município de 
Manicoré, da prefeitura municipal de Manicoré. Ele é contratado, aí ele trabalha com 
a moto e a estrutura né que forneceram pra ele, microscópio pra fazer exame de 
malária, e a moto com a estrutura dele que é pra ele andar em todas as aldeias” (João 
Bosco Tenharim. AISAN da aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
“O meu cunhado é microscopista, só que ele é contratado pelo município 

do Manicoré. Aí ele tá sempre, ele trabalha mais que o pessoal que tá na SESAI, 
porque a SESAI tem os microscopistas também pra atender na área, são funcionários 
da SESAI. Só que eles, como são só dois, quando eles estão pra lá já estão descobertos 
de área porque estão em outro lugar né. Aí quando vem pra cá aí já é pra lá que tá 
descoberto e aí é assim, aquela dificuldade que eu falei” (Cilene Tenharim. aldeia 
Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
A equipe de saúde passa uma média de quinze dias em área para prestar atendimento aos pacientes 
e realizar visitas domiciliares em todas as aldeias. Nessas visitas são verificadas a situação geral 
de saúde das pessoas e a vigilância nutricional e acompanhamento do desenvolvimento (peso e 
altura) de crianças entre zero a cinco anos, além dos idosos e grávidas. Quando há confirmação de 
casos de desnutrição são entregues cestas básicas e suplemento de ferro às famílias, mas os casos 
de maior gravidade são anotados e referenciados ao hospital de Humaitá para que as consultas 
médicas sejam agendadas. 
 

“O tipo de atendimento que é feito na aldeia é assim que eu falei, um 
enfermeiro junto com um agente de saúde técnico, equipe multidisciplinar, que é 
conjunto, é fazendo visitas nas casas perguntando como que está a paciente que falei, 
a situação dele, aí conforme for a queixa do paciente, o enfermeiro, como agente de 
saúde técnico, anota e passa depois lá para o polo para ser marcada consulta” (Cilene 
Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
“Enfermeira, junto com os técnicos, às vezes eles passam dez a quinze dias 

na área, mas assim, em toda a região, começa lá no Igarapé Preto. Fica um dia aqui, 
fica dois dias ali. Como a aldeia é muito, como a reserva é grande né, aí vai no Igarapé 
Preto, lá passa dois ou três dias, e de lá eles vem fazendo, percorrendo as áreas, um 
dia aqui, dois dias lá, dorme às vezes. Dorme um dia aqui, se necessitar de pacientes 
que estão precisando né, dorme mais dias, uns dois dias. Aí vai passando pra outras 
aldeias” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Além desse atendimento são realizadas campanhas periódicas de vacinação (BCG, hepatite A e B, 
Pentavalente, Poliomielite, Rotavírus, Meningocócica, febre amarela, Tríplice viral, varicela, 
sarampo, influenza, meningite, H1N1). Todos os moradores são alvo das campanhas, com atenção 
especial aos grupos considerados mais vulneráveis, como crianças até quatro anos, mulheres em 
idade fértil e idosos. 
 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 131 
 

 

Além dos médicos e enfermeiros, a equipe de saúde conta ainda com o apoio de Agentes Indígenas 
de Saúde/AIS e Agentes Indígenas de Saneamento/AISAN que, geralmente, são escolhidos pela 
comunidade e recebem um salário para exercer suas atividades – uma única exceção é a AIS da 
aldeia Jakuí, que exerce a função de forma voluntária. Na TI Tenharim/Marmelos, há AIS nas 
aldeias Karanaí, Kampinhu-hu, Trakuá, Mafuí, Marmelos e Vila Nova, ao passo que AISAN estão 
distribuídos nas aldeias Taboka, Marmelos, Vila Nova e Mafuí.  
 
Os cursos de capacitação para AIS e AISAN são oferecidos pela SESAI e enfocam temas 
diversificados, como, por exemplo, prevenção e tratamento de DSTs, de doenças ligadas a 
parasitoses e doenças de pele, além das características dos atendimentos de casos de urgências e 
emergências. Conforme os AIS, o último curso teria ocorrido em 2010, no município de Ouro 
Preto d’Oeste/RO e a demora na oferta de novas qualificações também foi um ponto duramente 
criticado pelos agentes. 
 
Em entrevista Beto Tenharim elenca as várias atividades que devem ser realizadas pelo AIS:  
 

 Acompanhar o médico ou os enfermeiros da SESAI quando em campo;  
 Acompanhar os pacientes até o hospital de Humaitá e/ou Porto Velho, notadamente quando 

não tiver pleno domínio da língua portuguesa, como ainda é o caso dos idosos; 
 Realizar o atendimento básico ao paciente quando a equipe não está presente na área; e 
 Administrar os remédios prescritos pelo médico, como, por exemplo, paracetamol, xarope 

para tosse, amoxicilina (antibiótico), dipirona (para febre), metronidazol (para os casos de 
diarreia), além dos remédios para pressão alta e vômito.   

 
Adicionalmente, Solange Tenharim, AIS da aldeia Marmelos, mencionou que as responsabilidades 
do AIS também dizem respeito à prevenção, ou seja, visitar a casa de cada família da aldeia para 
conversar sobre a situação da saúde dos membros da família e repassar o modo de prevenção das 
principais doenças, como seguir os tratamentos corretamente, notadamente quando se trata de 
doenças contagiosas. Tais atividades podem ser resumidas nos depoimentos abaixo:   
 

“Nas visitas das casas a gente visita, até hoje a gente faz visita pela SESAI 
pesando as crianças, perguntando como eles estão passando bem ou não, essas vistas 
que a gente faz e depois a gente passa para as enfermeiras cada situação de cada 
paciente” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
 “Na minha parte assim trabalho da saúde é acompanhar a equipe que tá 

aí e também atendimento, por exemplo, quem tá na comunidade que passa mal, essas 
coisas, sobre diarreia e febre e aqui no meu conhecimento onde eu posso chegar a 
atender a minha população [ ] Eu acompanho em termo de acompanhamentos, de 
atendimento, ir em cada casa fazer atendimento o qual a população precisa de 
melhorar e também tem muitos pacientes que precisam de ir pro Humaitá fazer 
exame. Tem muitos que é no Humaitá também, por exemplo, falta de atendimento, de 
acompanhamentos também, onde eu posso acompanhar aqui da minha aldeia até 
chegar em Humaitá no hospital, porque ali é muita gente, tem que esperar, por isso 
que a gente está aqui, para melhorar a saúde indígena entendeu” (Beto Tenharim. 
Aldeia Kampinho, 11 de novembro de 2014) 
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Essa orientação é realizada em conjunto com o AISAN, como apontou Henrique Tenharim, ao 
afirmar a realização, com certa periodicidade, de palestras para orientação da comunidade. O 
trabalho do agente indígena de saneamento dentro da aldeia é cuidar tanto do sistema de tratamento 
da água (bomba, poço, distribuição para as residências) quanto ministrar palestras sobre questões 
vinculadas a saúde e saneamento, tratamento e descarte adequado do lixo doméstico e de baterias. 
Na área da educação, os AISAN também realizam palestras sobre temas relacionados à saúde e 
saneamento, como, por exemplo, os problemas da comunidade em termos do saneamento básico 
e higiene, notadamente de áreas como banheiros e lavanderias; organização do lixo produzido nas 
aldeias, tratamento e qualidade da água ingerida pelas pessoas.  
 
Em relação à saúde, as principais questões enfocadas são as características e prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis; a relação entre higiene e os cuidados contra as verminoses, e, 
finalmente, a qualidade da alimentação da comunidade. 
 

“A gente fala para nossa população se prevenir entendeu, cuidar das 
pessoas, não deixar muito as crianças no chão, onde a gente faz palestra aqui na 
comunidade também. Não jogar o plástico no chão, somente no lixo, ela tem muito 
química, assim, de poluição” (Beto Tenharim. Aldeia Kampinho, 11 de novembro de 
2014) 

 
“Saneamento é a água, higiene da água, como se usa a água, por exemplo, 

vamos falar da água. Se usa a água, não adianta eu ter uma água potável, por 
exemplo, aqui nós temos rede de abastecimento de água, aqui pega uma torneira lá, 
a água é tratada. A água vem lá do poço, vem tratada, todos os meses é feita a análise 
de água pra ver como que tá a água. Aí pega lá a água potável, e aí o que adianta eu 
pegar a água lá e eu pegar uma vasilha toda suja? Eu vou lá e pego um litro desse 
aqui que tá tudo sujo por dentro, não lavei, vou lá e pego a água potável. Chega aqui 
vai contaminar tudo com as bactérias que tem aí dentro né. Aí não vai adiantar nada 
e, às vezes, o índio pode estar pensando que eu peguei a água melhor. Eu peguei, mas 
só que a vasilha não estava, estava sujo. Aí de repente um paciente indígena por 
exemplo, está pegando verme, está pegando doença, sem saber por que ele está 
pegando, porque ele bebe água limpa, está pegando num lugar que era limpa, mas 
não foi isso. E a mão também que é perigoso, você tá aqui, tá com a mão aqui, tem 
uma comida, uma água limpa e foi lá pegar, eu não lavei a minha mão, eu meti minha 
mão lá né, to contaminando a água também. Tudo isso a gente fala na palestra [ ] 
pra passar pra comunidade, eu faço palestra, eu trabalho com palestra pra passar pra 
comunidade. Não é que eu vou lá pra limpar a casa dele, porque muitas vezes a 
comunidade entende mal, então tu vai limpar minha casa, vai limpar meu terreno, não 
é isso, eu vou trabalhar com palestra. Se for preciso eu vou ficar junto com ele, vamos 
fazer assim, vamos limpar aqui. Então eu vou lá, faço uma limpeza aqui, vou ensinar 
ele como é que se faz né. Como que deve ser feito. Vou ensinar eles, mas não é que 
vou ficar sozinho lá limpando. Então tem que ser com calma, porque é coisa nova pra 
comunidade, é coisa nova, tem que ir com calma e tem que ter paciência” (João Bosco 
Tenharim. aldeia Mafuí, novembro de 2014) 

 
Como mencionou João Bosco, “saneamento é saúde”, de modo que, ao falar especificamente sobre 
o trabalho dos Agentes Indígenas de Saneamento, João Bosco Tenharim, AISAN e cacique da 
aldeia Mafuí, menciona que as atividades estão relacionadas com o sistema de distribuição e 
tratamento de água de suas respectivas aldeias. Em termos de manutenção de infraestrutura das 
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aldeias, o AISAN seria também responsável pela manutenção e pequenos consertos na rede de 
abastecimento de água da comunidade, como, por exemplo, trocar canos, consertar torneiras e 
vazamentos, entre outros, além da limpeza dos banheiros e lavanderias de cada aldeia, como é 
possível verificar abaixo: 
 

 “Então isso acontece muito e esse é um, a parte de higiene [ ] tem a parte 
do banheiro, a gente visita, eu visito esse aqui 24 horas. Como que está, se tem muito 
papel já derramado, tem que queimar, pegar um lugar apropriado pra queimar pra 
não ir acumulando. To falando que isso aqui é coisa nova para os índios, saber como 
tem que ser, que é bom ter higiene” (João Bosco Tenharim. aldeia Mafuí, novembro 
de 2014) 

 
Em relação ao tratamento adequado da água, o AISAN seria responsável pela limpeza da caixa 
d’água e, periodicamente, pela coleta da água do poço artesiano que abastece a aldeia e envio para 
análise. Adicionalmente, o AISAN deve também distribuir hipoclorito para as famílias usarem na 
água durante o preparo dos alimentos. 
 
Outra preocupação do AISAN é o cuidado e o descarte do lixo produzido pela comunidade. Como 
mencionado pelos agentes, a recomendação feita pela SESAI é enterrar ou queimar o lixo (plástico, 
ferro, roupas, alimentos que não são destinados aos animais domésticos) em valas abertas em 
locais geralmente situados entre a aldeia e a mata ou entre a aldeia e as roças: 
 

“E outra é jogar o lixo num lugar específico, não ficar jogando lixo de 
qualquer jeito. Porque hoje, como eu estou falando, hoje o índio usa muito plástico, 
tem muito plástico, as vezes joga aí mesmo e aquilo daqui a cem anos ainda tá bom 
ainda, não apodrece, então todo dia eu tenho que falar, por isso não pode ser jogado, 
principalmente embaixo d’água. Tem bateria também. Tem um igarapé aqui, nós não 
podemos jogar plástico nenhum, isso pode estar trazendo doenças muito graves pra 
nós, porque nós sabemos, então tudo a gente fala, pra jogar num lugar apropriado [  
] Leva num lugar apropriado e cava um buraco. Separa o lixo também, tem lixo 
orgânico, tem o plástico, a gente separa o lixo né pra não viver misturado e jogar tudo 
de qualquer jeito. Então isso ajudou muito, ajudou muito [ ] Cava o buraco e quando 
está cheio aí taca fogo. Se for plástico, coisa assim a gente taca fogo no buraco e 
queima tudinho pra não ir se acumulando também”. (João Bosco Tenharim. aldeia 
Mafuí, novembro de 2014) 

 
Os casos mais frequentes de doenças citados pelos enfermeiros e AIS que atuam nas aldeias 
tenharim foram diarreia, viroses, micoses e/ou dermatoses em geral, malária, tuberculose, dores 
nas articulações, tosse seca, intensificada pela poeira levantada pelos automóveis que trafegam 
pela Rodovia Transamazônica e, finalmente, gripe, que ocorria de modo mais frequente na época 
do inverno, quando as pessoas usualmente se deslocam para os castanhais e permanecem em tapiris 
e/ou acampamentos provisórios. Para Cilene Tenharim, da aldeia Mafuí (08/11/14), as principais 
moléstias são as viroses, pneumonia e malária. 
 

“Aqui, durante que eu estou aqui na aldeia, o que a gente encontra mais 
é gripe. Gripe e diarreia. Tem época que dá muito diarreia entendeu. Tem época que 
não dá. Por exemplo, durante esse tempo todo, a partir de janeiro, a enchente ela vem, 
a enchente vem coisado e as pessoas vão para castanhal, toma água daquele rio lá, 
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onde dá aquela água de, não tem aquela poça ali, aí ela não compara com outra 
água”. (Beto Tenharim. Aldeia Kampinho, 11 de novembro de 2014) 

 
“Hoje a gente tem várias doenças, por exemplo, uma virose quase sempre 

a gente tá tendo, as crianças sofrem muito com essa virose, essa tosse prejudica muito 
as crianças. E hoje a gente tem a tuberculose na aldeia que pra nós a gente como não 
conhecia e até hoje a gente sofre com isso daí” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de 
novembro de 2014) 

 
Após diagnóstico, o tratamento dessas doenças é realizado na própria aldeia. Os casos de 
tuberculose registrados na TI, por exemplo, ocorreram predominantemente entre os membros de 
uma mesma família residente na aldeia Mafuí, que chegaram a óbito. Estudo realizado por Garnelo 
et al.,(2005 apud Malacarne 2013), identificou em sete Distritos Sanitários Especiais Indígenas 
(DSEI) o maior número de casos de TB notificados para o ano de 2000 e, dentre estes, figurava o 
DSEI Porto Velho19, onde, atualmente, a tuberculose ainda contribui para manter elevadas as taxas 
de morbidade e mortalidade em diversas etnias. Nos distritos mencionadas por Garnelo et al (2005) 
foram evidenciadas coeficientes de incidência de tuberculosa superiores em até 1.000 vezes 
àqueles encontrados para a população geral brasileira. De acordo com um levantamento dos 
registros das notificações, realizado pelo grupo de colaboradores/parceiros da FUNASA nos 
distritos prioritários, demonstrou-se que a incidência média de TB atingiu a cifra de 144,1 e 140,2 
por 100 mil habitantes nos anos de 2006 e 2007, respectivamente enquanto a média  para o país 
ficou em torno de 42 casos por 100 mil habitantes (Bierrenbach et al. 2007 apud Malacarne 2013). 
 
Conforme Cilene Tenharim, esses casos foram o exemplo mais marcante da precariedade do 
serviço prestado pela SESAI, pois as reclamações de desconforto dos pacientes em relação à tosse 
e dores na região das costas haviam sido repetidamente encaminhadas à SESAI, que demorou no 
agendamento da consulta aos pacientes. 
 

“Hoje a gente tem a tuberculose na aldeia que pra nós a gente não 
conhecia e até hoje a gente sofre com isso daí. Esses tempos mesmo minha prima 
morreu com a tuberculose. Então a gente vê assim por que essas pessoas chegam a 
morrer, assim, porque a SESAI em vez de correr logo atrás de tratar e descobrir 
aquela doença daquela paciente que tem suspeita e deixa prolongar muito tempo e 
hoje essa doença tem cura, hoje ela tem cura e chega a morrer [ ] É feito o tratamento 
aqui, que eu falei quando descobre, mas como eles prolongam muito tempo e espera 
aquela consulta, aquela doença vai acumulando e leva a óbito como levou a minha 
prima a óbito. Quanto tempo ela veio se queixando, dizendo das dores nas costas, do 
peito, da tosse que ela vinha apresentando e a SESAI ficava falando: 'Não, espera que 
a consulta tá pra chegar, tá faltando só a vaga no hospital' e o tempo ia passando até 
chegar a gravidade, onde ela não teve condições mais e morreu” (Cilene Tenharim. 
aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
A principal razão apontada tanto pelos indígenas quanto pelos enfermeiros da área para essa 
situação é a demora no agendamento das consultas no hospital de Humaitá. Em área os enfermeiros 
verificam a queixa dos pacientes, fazem referência ao município e aguardam o agendamento pelo 
SUS, mas, como mencionado anteriormente, aos Tenharim são destinadas apenas dez vagas de 
consultas médicas por mês, de modo que a demora pode demorar entre três e seis meses. Após o 

 
19 Os demais Distritos identificados pela autora, todos eles situados na Amazônia Legal, são Araguaia, Vilhena, Maranhão, Kayapó/Pará e Alto 

Purus. 
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diagnóstico, o medicamento seria retirado pelo paciente na farmácia do hospital e poderia ser 
administrado ao paciente na aldeia, por um período de seis meses. Neste período era necessário 
realizar o monitoramento dos pacientes através de verificação de seu estado nutricional e exames 
de raios-X.  
 
Em relação aos casos de malária, em entrevista com os enfermeiros que atuam na TI, a área 
tenharim é considerada endêmica para malária, notadamente a P. vivax – em 2014 houve o registro 
de 314 casos, mas o número caiu drasticamente para 30 no ano seguinte. Conforme os enfermeiros, 
o pico de ocorrência de casos ocorria, geralmente, entre os meses de dezembro a abril, e estaria 
relacionado ao período em que muitos grupos familiares montavam acampamentos à beira dos rios 
para a coleta de castanhas. 
 
O foco de atuação do DSEI era garantir a adoção de medidas preventivas em relação ao mosquito, 
ou seja, viabilizar a distribuição de mosquiteiros e realizar a termonebulização (aplicação de 
inseticida através de uma densa neblina para controle de insetos) e borrifação nas aldeias. Ao 
confrontar esses dados com os AIS, no entanto, foi possível perceber que a prevenção ocorria 
tardiamente e somente diante de um quadro elevado de casos registrados: 
 

“É falta de condições mesmo e quando eles vêm, não vêm assim com 
preparo suficientes pra atender as aldeias, quando tem malária nas aldeias, pra fazer 
aquele trabalho de borrifação não tem porque na planilha da saúde as SESAI diz que 
tem que ter bastante malária dentro da planilha [para] fornecer a prevenção da 
malária e quando tem só dois ou três pessoas eles não dão aqueles materiais pra eles 
prevenirem logo a doença. Aí é onde vai crescendo a malária também porque vem só 
pra colher a lâmina e fazer tratamento, mas o [mosquito] também está solto... [a 
borrifação] faz, mas só faz quando tem muita malária. Quando identifica que tem 
epidemia de malária” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Em relação às dores nas articulações Cilene Tenharim fez uma interessante relação entre a causa 
desses sintomas e a alimentação seguida pelos Tenharim atualmente: para a agente de saúde, a 
“comida da cidade” (carne bovina, frango, arroz) não seria adequada ao corpo dos indígenas, 
tornando-o fraco e vulnerável a doenças.  
 

“hoje a gente sente bastante dores na articulação né, talvez é porque hoje 
a gente come esses alimentos, eu acho que é por isso. Porque antigamente a 
alimentação era fácil, com nossos antigos velhinhos. Eu tenho uma avó que ela tem 
mais de cem anos, então ela fala pra gente que hoje ela tem dificuldade, o pessoal vão 
procurar, como ela é daquele antigo, ela não come frango, ela não come carne, ela 
não come esse tipo de comida da cidade [ ] os velhinhos não comem, porque pra eles 
faz mal” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
Nesse sentido, os AIS mencionaram as várias críticas em relação às cestas básicas que são 
distribuídas quando há casos de desnutrição: conforme os agentes haveria demora na distribuição 
das cestas, envio de alimentos fora do prazo de validade e, no caso dos idosos, há ainda a questão 
de que muitos não consomem os alimentos que fazem parte das cestas, de modo que se revelam 
pouco adequadas ao incremento da saúde dos idosos, uma vez que a comida “de branco” 
prejudicaria os corpos tenharim, causando doenças, envelhecimento precoce e fragilidade nos 
ossos: 
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“muitos antigos não comem esse arroz da cidade, algumas vezes eles aproveitam fubá 
que é de milho né, e leite e algumas vezes eles comem arroz e macarrão né. Mas é 
muito difícil, os velhinhos comem mais a alimentação do mato mesmo [ ] não é 
qualquer comida que eles comem não.” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de 
novembro de 2014) 

 
5.5.3 
Percepções e Críticas ao Sistema de Atenção à Saúde 
 
Ao caracterizar o cenário de atenção à saúde, os principais termos utilizados pelos Tenharim são 
“dificuldade”, “ruim”, “falta de condições” e “falta de estrutura”. De modo geral, os Tenharim se 
sentem negligenciados na atenção à saúde, uma vez que se ressentem da disponibilidade de 
medicamentos e de infraestrutura para o atendimento médico, seja na aldeia ou no município de 
referência. 
 
Em termos de infraestrutura, como mencionado anteriormente, somente a aldeia Marmelos possui 
um posto de saúde, ainda em construção, e as demais aldeias contam apenas com pequenas 
construções cedidas pela própria comunidade. Nessas “farmácias” improvisadas são realizados os 
atendimentos médicos e servem também para hospedar a equipe em trânsito e armazenar macas, o 
radioamador e a documentação de cada paciente. 
 
Como foi possível perceber pela fala dos interlocutores deste estudo, os Tenharim percebem como 
displicência a falta de medicamentos e de consultas disponibilizados à população indígena. Neste 
cenário, mesmo situações de baixa complexidade, como machucados que exigem cuidados 
básicos, como higienização ou uma pequena sutura, não podem ser atendidas nas aldeias pela falta 
de medicamentos, materiais básicos de primeiros socorros (como gaze e algodão) e instrumentos 
básicos (termômetro ou agulha). Em campo, a equipe pôde vislumbrar esse cenário deficitário 
quando, após um acidente de moto sofrido por um dos indígenas, a equipe médica em campo não 
tinha a disposição o material básico para realizar os primeiros socorros. 
 
Esses casos são direcionados ao hospital de Humaitá, o que causaria conflitos com a equipe médica 
local, como é possível verificar abaixo: 
 

“É aquilo que eu falei, aqui não tem estrutura suficiente pra fazer, pra 
atender por aqui. Eles atendem assim, vê e na mesma hora, isso aqui a gente tem que 
encaminhar, aí eles mandam, mas é difícil de fazer aqui porque a SESAI não dá 
estrutura pra eles. Hoje é difícil andar com gaze que é um material simples pra eles 
andar na área, não tem. Eles têm que estar pedindo apoio no hospital pro SUS. Aonde 
o pessoal do hospital do SUS fala assim pra gente, muita gente fala assim pra gente 
‘a gente está cansado de atender vocês’, não é que a gente tá cansado, o hospital aqui 
é o SUS, público, pra todo mundo, mas vocês também tem a saúde específico de vocês, 
que eles poderiam atender esse tipo de ferimento que é pequeno, simples. Eles 
poderiam trazer aqui quando é caso de gravidade, de exames, de ultrassom, eles 
falam, mas [não] negócio de ferimento pequeno, curativo, sutura [ ] Aí sempre jogam 
na nossa cara, porque o pessoal da SESAI sempre leva lá, pede lá de novo. É igual a 
medicação, a medicação eles pedem lá no SUS de novo.” (Cilene Tenharim. aldeia 
Mafuí, 07 de novembro de 2014) 
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Esse déficit seria resolvido pela rede particular de atendimento médico de Humaitá ou Porto Velho, 
mas essa situação também não é a ideal, uma vez que os pacientes não poderiam contar com os 
deslocamentos até esses municípios fornecidos pela SESAI, nem com os medicamentos 
disponibilizados pelo SUS: 

“Hoje, dentro da saúde, tem esses profissionais, mas hoje não resolve a 
nossa saúde porque a SESAI não dá condições e nem estrutura pra eles. Às vezes o 
paciente precisa de uma consulta emergencial que é esperado pelo SUS e aquele 
paciente vai esperando muito tempo, até que marque consulta, até chegar a vaga 
dentro do hospital pelo SUS as vezes tá cheio e aí tem que esperar [ ] a gente passa 
muita dificuldade porque a gente, o paciente fica esperando aquele agendamento de 
consulta no hospital, como eu falei, até que tenha uma vaga no hospital, como é no 
SUS que é muita gente, aí é aquele que eu falei, se conseguir a consulta eles vão, e até 
hoje acontece isso. Então por isso que quando a nossa saúde passou pra ser nesse 
governo da Funasa e da SESAI a gente perdeu muito parente. A gente analisou que a 
gente perdeu muito nossos parentes nessa saúde [  ] por causa que eles dependem do 
SUS, em vez de pagar consulta particular ou algum exame particular que, as vezes o 
médico necessita, que tem que ser particular, aí aquele lá vai acumulando, 
acumulando até agravar mais a doença do paciente e muitas vezes já levou muita a 
óbito” (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

 
5.6 
Características da Educação Escolar Indígena na Terra Indígena Tenharim 
Marmelos 

 
5.6.1 
Contexto Histórico  
 
Como mencionado em diversas narrativas coletadas entre os Tenharim o contexto da educação 
formal tem início com o comerciante Delfim Bento da Silva, cuja atuação ficou marcada como “o 
tempo do português”. O comerciante chegou ao território habitado pelos Tenharim por volta da 
década de 1940, cerca de uma década e meia depois da passagem do famoso indigenista Curt 
Nimuendajú pelos Parintintin no rio Maici. Após a “pacificação” dos diversos grupos kagwahiva 
que habitavam este território houve uma intensa invasão de comerciantes que comercializavam 
produtos in natura e bens manufaturados com os indígenas através do sistema de aviamento.  
 
Desta forma o comerciante, chamado de “patrão” pelos Tenharim, os inseriu numa relação 
econômica de exploração muito comum na Amazônia, o crédito por aviamento. Trata-se de um 
sistema fundado na subordinação do aviado pelo aviador, uma vez que não é permitido que o 
aviado acumule dinheiro, pois acaba recebendo tudo em mercadoria. Assim, este sistema coloca o 
aviado em um estado de subordinação e dívida permanente. Isso ocorre porque suas mercadorias 
in natura nunca são o suficiente para saldar o consumo das mercadorias manufaturadas que obtém 
do “patrão”. 
 
É a partir desta inserção no sistema de  trocas e comércio  por aviamento que os Tenharim 
começaram a observar a necessidade de conhecer o mundo dos brancos e  de mandar os seus jovens 
para fora, com a intenção de estudar nas cidades. Apesar das narrativas dos Tenharim, na sua 
grande maioria, enfatizarem as boas relações que estabeleceram com o “patrão”, inclusive Delfim 
Bento da Silva se casou com uma Tenharim, em alguns momentos apontam para determinados 
problemas. Como disse Agostinho Tenharim, ancião da aldeia Marmelos, os Tenharim tinham 
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vontade de sair da aldeia para estudarem fora, para conhecer o local de onde vinha o regatão, mas 
esse anseio era comumente negado pelo comerciante. Além do mais, os Tenharim também marcam 
o fato de serem “enganados” durante esse processo de troca que na verdade subordinava os 
indígenas ao português. De certo modo pode-se dizer que foi a inserção dos Tenharim no sistema 
de aviamento em conexão com o contato com as mercadorias trazidas pelo regatão que fez surgir, 
nos Tenharim, a vontade de apropriarem-se do conhecimento do branco nas cidades.  
 
Mas esta saída das aldeias em direção ao mundo do branco não foi imediata. Antes da efetivação 
deste processo os Tenharim entraram em contato com as missionárias do Summer Institute of 
Linguistics (SIL), mais especificamente com LaVera Betts, linguista que elaborou dois dicionários 
- Dicionário Parintintin-Português português-Parintintin  (1981) e Kagwahiva Dictionary (2012) 
- e também traduziu a bíblia para o Tupi-Kagwahiva. Ela viveu durante a década de 1960 junto 
aos Parintintin e durante a década de 1970 passou um período de tempo com os Tenharim do rio 
Marmelos. Este foi o primeiro contato dos Tenharim com a educação em termos formais. Como 
aponta Luís Donisete Benzi Grupioni (2008), o SIL foi um dos agentes centrais na educação 
escolar indígena no período anterior à Constituição 1988.  
 
Os Tenharim também tiveram contato com a educação formal durante a construção da 
Paranapanema. Como dizem os Tenharim, a esposa de um dos funcionários da construtora 
lecionou nas aldeias durante o período da construção da Rodovia transamazônica e, posteriormente 
a estes acontecimentos, os primeiros Tenharim saíram para estudar. Os primeiros Tenharim a 
saírem foram filhos homens das principais lideranças que no tempo do português trabalhavam 
coletando bens in natura para o regatão. O principal exemplo são dois filhos de Manoel João, no 
tempo do português e da construção da BR-230/AM ele era uma importante liderança no interior 
do grupo, hoje o cacique da aldeia Marmelos é um de seus filhos. Zelito Tenharim foi um dos 
primeiros a sair da aldeia para a cidade na busca do conhecimento do não índio, isso também sob 
a influência das missionárias do Summer Institute of Linguistic (SIL). Hoje além de ocupar cargo 
na FUNAI (Coordenação Regional do Madeira, Humaitá) um de seus filhos trabalha na APITEM 
(Associação dos Povos Indígenas Tenharim Morõgwitá), outro filho está vinculado as políticas 
públicas indígenas do estado do Amazonas em Manaus e uma de suas filhas (Dilma) cursa 
graduação em medicina em Havana, Cuba. Ou seja, uma terceira geração, em relação aos velhos 
que trabalhavam para o português, saiu para buscar conhecimento fora dos domínios da Terra 
Indígena. Além dele, outro filho de Manoel João que saiu em busca do conhecimento do não índio 
foi Aurélio Tenharim, hoje ele tem uma importante função de articulação política com o exterior. 
Ambos são importantes lideranças tenharim na comunicação com o mundo do não índio. Estes 
dois Tenharim são apenas um exemplo da geração que sucedeu aqueles que trabalhavam para o 
regatão português. Vários outros jovens que hoje tem por volta de seus quarenta anos também 
foram para a cidade estudar e hoje tem importante posição no interior do grupo conectando a 
relação entre o mundo Kagwahiva e o mundo do não índio. 
 
A partir do final dos anos de 1980 e início dos anos 1990 os Tenharim começaram a se articular 
para garantir seus direitos educacionais, em termos de uma educação escolar indígena. As 
primeiras escolas nas aldeias Tenharim foram entre os anos de 1993 e 1994. No início, segundo 
Marinho Tenharim, morador da aldeia Mafuí e atual coordenador do polo III da educação, a ação 
partiu de Bosco Tenharim, atual cacique da aldeia Mafuí, e Kwahã, uma das principais lideranças 
dos Tenharim, já falecido. No começo dos anos de 1990 houve uma parceria entre os Tenharim e 
a OPAN (Operação Amazônia Nativa). A ONG ofereceu cursos de formação de professores 
indígenas. Como demonstra Luís Donisete Grupioni (2008), durante o final da década de 1980 e 
início da década de 1990 experiências alternativas são implementadas tanto nos processos 
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escolares como de formação de professores indígenas e a Operação Amazônia Nativa teve papel 
preponderante neste processo. A partir destas experiências e da Constituição de 1988, que 
reconheceu aos índios sua organização social, costumes, língua, crenças e tradições que teve início 
o processo da educação diferenciada. 
 
Foi somente após os primeiros cursos oferecidos pela OPAN e a articulação política dos Tenharim 
que a SEDUC (Secretaria de Estado de Educação do Amazonas) começou a oferecer cursos de 
formação de professores indígenas. O nome do curso de formação de professores indígenas 
oferecido pela SEDUC é Pirayawara e faz parte do Programa de Formação de Professores do 
Magistério Indígena no Estado do Amazonas. A primeira geração de professores indígenas 
tenharim foi formada por Marinho Tenharim, Darlene Tenharim, Domiceno Tenharim, Nilda 
Tenharim, Muniz Tenharim, Valeriano Tenharim, Marcos Tenharim, Genira Tenharim (da TI 
Igarapé Preto) e Naralício Parintintin. Este curso deveria durar aproximadamente três anos, mas 
devido aos problemas relacionados ao estado do Amazonas durou oito anos para se efetivar.  
 
A partir de todo este processo histórico de Constituição da educação formal entre os Tenharim que 
chegamos aos tempos atuais, nos quais os Tenharim frequentam cursos de nível superior na cidade 
de Humaitá e contam cinco escolas municipais e uma estadual distribuídas nas dez aldeias 
localizadas à margem da Rodovia Transamazônica e da Rodovia do Estanho.  
 
5.6.2 
Contexto Atual da Educação Escolar Indígena  
 
Atualmente os Tenharim contam com cinco escolas municipais nas aldeias Mafuí, Kampinhu-hu, 
Bela Vista, Marmelos e Vila Nova e uma escola estadual que está em fase final de construção na 
aldeia Marmelos. Além das escolas, muitos dos Tenharim frequentam cursos de nível superior na 
cidade de Humaitá onde há dois campi, um da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e 
outro da UEA (Universidade do Estado do Amazonas). Os primeiros a saírem para cursar o ensino 
superior foram os homens, atualmente as primeiras mulheres estão começando a frequentar estes 
cursos longe da aldeia. Além dos cursos regulares nas escolas municipais e estaduais, seguindo os 
parâmetros da educação diferenciada, há também a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O ensino 
de Jovens e Adultos está funcionando a dois anos nas aldeias Tenharim e tem grande procura dos 
mais velhos.  
 
Para compreender esta estrutura educacional na Terra Indígena Tenharim Marmelos é preciso 
entender, primeiramente, a distinção territorial entre os municípios de Manicoré (AM) e Humaitá 
(AM) e também a distinção entre as ações do estado do Amazonas através da SEDUC e dos 
respectivos municípios. A distinção entre estados e municípios é clara quanto a diferença entre as 
escolas municipais, cinco no total, e a escola estadual localizada na maior aldeia tenharim, 
Marmelos. Cada instância é responsável pela coordenação dos níveis da educação básica 
(município de Manicoré e Humaitá) e ensino médio (estado do Amazonas). Mas em termos da 
educação gerida pelos municípios, há uma diferenciação quanto as funções do estado e da gestão 
municipal. O estado do Amazonas através da SEDUC é responsável pelos cursos de formação de 
professores indígenas (Pirayawara) e também pela regulamentação profissional dos professores 
enquanto o município é quem oferece a estrutura educacional (merenda, escola e transporte) e 
também é responsável pela contratação dos professores indígenas.   
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A Estrutura do Sistema Educacional nos Municípios de Manicoré e Humaitá 
 

A educação indígena em Manicoré está vinculada à SEMED (Secretaria Municipal de Educação) 
e é dividida em distintos polos. O polo III corresponde às aldeias tenharim localizadas à margem 
direita do rio Marmelos. Este polo é coordenado por Marinho Tenharim e as aldeias vinculadas a 
ele são Bela Vista, Kampinhu-hu, Trakuá, Taboca, Mafuí, Castanheira, Jakuí e Karanaí. Nestas 
aldeias existem aquelas que têm escolas construídas pela própria comunidade - neste caso são 
utilizadas tanto a ongatema’hu (casa cerimonial construída especialmente para a festa cultural 
Tenharim),  como pequenos casebres construídos pela própria comunidade -,  as que não possuem 
escolas (Kastanheira e Jakuí)  e as que possuem escolas construídas pelo município de Manicoré. 
Estas últimas começaram a ser utilizadas, mas ainda não foram entregues pela prefeitura porque 
ainda falta finalizar a parte de acabamento da obra (iluminação, fiação e equipamentos básicos 
como lousa e carteiras).   
 
Este problema na interrupção das obras destas escolas, vinculadas a primeira fase do plano firmado 
com o município de Manicoré, segundo os Tenharim, se deve ao fato da empresa vencedora da 
licitação ter abandonado a obra antes do término das atividades previstas na licitação. Foi somente 
a partir do ano de 2013 que as primeiras escolas começaram a ser construídas pelo município de 
Manicoré. O acordo firmado com o município de Manicoré foi dividido em duas etapas; na 
primeira etapa (atual), seriam construídas três escolas em três distintas aldeias (Mafuí, Kampinhu-
hu e Bela Vista); na segunda etapa as aldeias Taboca, Tracuá e Karanaí seriam contempladas. Está 
previsto a construção de mais três escolas nas aldeias ainda não atendidas a partir do ano de 2015. 
 
O ensino para os alunos das aldeias que se localizam na região de Manicoré vai do 1º ao 9º ano. 
Do 1º ao 5º ano as aulas são ministradas na própria aldeia onde vive o estudante. As escolas que 
atendem a esta primeira fase do ensino fundamental são Bela Vista, Kampinhu-hu, Taboca, 
Tracoá, Mafuí e Karanaí. A partir do 6º ano os jovens estudantes se dirigem para a aldeia 
Kampinhu-hu. O ensino médio é oferecido na aldeia Marmelos, no distrito de Santo Antônio do 
Matupi e na cidade de Humaitá. Após os violentos ataques da população regional nas aldeias 
Tenharim e na cidade de Humaitá, os Tenharim não tiveram mais  a opção de frequentar as escolas  
de Santo Antônio do Matupi e  de Humaitá. Desta maneira, o único local para realização das aulas 
de ensino médio é a aldeia Marmelos. 
 
Como mencionado no item 5.2.1 Caracterização das Aldeias existentes na TI 
Tenharim/Marmelos, as aldeias vinculadas à cidade de Humaitá (Vila Nova e Marmelos) 
possuem no total duas escolas municipais e uma escola estadual que está em processo final de 
construção e ainda não foi inaugurada. Na aldeia Marmelos estão localizadas uma escola municipal 
e uma escola estadual, sendo que esta é a única escola com acesso à internet fornecido pela 
SEDUC/AM. Atualmente os professores utilizam a internet para ministrar aulas dos cursos a 
distância fornecidos pelo estado do Amazonas. Na aldeia Vila Nova também há uma escola 
municipal e acesso à internet. Mas neste caso o acesso à internet existe devido a parceria com a 
empresa que distribui o sinal da internet e teve de construir uma antena exatamente no local onde 
fica a aldeia Vila Nova. Em troca os Tenharim têm acesso livre à internet. Com exceção da aldeia 
Vila Nova e Marmelos as demais aldeias não possuem pontos de acesso à internet para os 
estudantes das escolas. 
 
A aldeia Karanaí é a única que possui escola entre as aldeias que se localizam na Rodovia do 
Estanho. A escola desta aldeia é um casebre construído pela própria comunidade. As aldeias Jakuí 
e Kastanheira não possuem escolas, pois na primeira há apenas uma criança e na segunda uma 
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adolescente. Na aldeia Mafuí há uma escola construída pelo Município de Manicoré. Na aldeia 
Taboca a atividade escolar é exercida no ongatema’hu construída pela comunidade. Na aldeia 
Kampinhu-hu há uma escola construída pelo município de Manicoré. Na aldeia Tracuá eles 
também utilizam a estrutura da ongatema’hu. Na aldeia Bela Vista a escola foi cedida pelo 
município de Manicoré. Na aldeia Marmelos há tanto uma escola municipal como estadual e na 
aldeia Vila Nova uma escola municipal.  
 
Os professores são remunerados pelos respectivos municípios. Além desta, há a função ocupada 
pelas merendeiras, cada aldeia possui ao menos uma merendeira por escola. Em algumas aldeias 
ela recebe um salário pelo trabalho realizado e em outras realiza o serviço de forma voluntária, 
como no caso da aldeia Karanaí. A merenda para as escoladas localizadas no município de 
Manicoré demora muito para chegar às aldeias devido à distância da sede do município. Desta 
maneira na maioria das vezes o alimento demora em chegar às aldeias e quando chega dificilmente 
vem em boas condições devido à distância entre a cidade e a TI. Como narrou Muniz Tenharim, 
um dos professores da aldeia Mafuí, sobre o acúmulo de funções da merendeira: “a merendeira 
ganha pouco e faz também os serviços gerais”. Ou seja, além de cuidar da alimentação de todas as 
crianças, é responsável por limpar a estrutura da escola.   
 
Outro elemento que compõe a estrutura e permite o funcionamento das escolas é o ônibus que está 
vinculado às aldeias do município de Manicoré. Segundo Daine Tenharim este veículo é resultado 
da luta e do diálogo entre os Tenharim e a prefeitura de Manicoré. A função deste veículo é 
transportar os alunos do 6º ao 9º ano para a aldeia Kampinhu-hu. Se as aldeias à margem da rodovia 
são bem atendidas pelo transporte, o mesmo não pode ser dito em relação às aldeias localizadas 
na Rodovia do Estanho (Jakuí e Karanaí). Os alunos que vivem nestas aldeias e vão cursar do 6º 
ao 9º ano na aldeia Kampinhu-hu tem dificuldade para se deslocar. O ônibus não consegue acessar 
estas aldeias devido a péssima qualidade da Rodovia do Estanho.  
 
5.6.3 
Conteúdo da Educação Escolar e da Educação Diferenciada Indígena 
 
A educação diferenciada foi inicialmente pensada e gestada a partir do final da década de 1980 e 
início da década de 1990. Como caracteriza Grupioni (2008), na década de 1980 são colocadas em 
práticas experiências alternativas tanto em termos de uma educação escolar indígena quanto na 
formação de professores indígena e disso resultou proposições para um novo modelo de educação. 
Estas experiências foram postas em ação por ONGs, por organizações civis e também religiosas. 
Estas ideias ganharam força com a Constituição de 1988 que garantiu o direito dos povos indígenas 
de permanecerem enquanto tais e nisso foi valorizada sua diversidade linguística, suas tradições e 
a diversidade culturas (Grupioni 2001). Se anteriormente a ideia central era uma educação 
monolíngue e integracionista (integrar o índio à sociedade nacional), com a Constituição de 1988 
as diferenças culturais desses povos começaram a ser valorizada enquanto um direito adquirido. 
A educação escolar indígena deixa de ser vista enquanto uma assistência e passa a ser uma 
obrigação do Estado. É neste contexto que se insere a educação escolar indígena. Nisso é 
interessante notar que o movimento ocorreu fora do Estado, estava mais focado nos seminários 
com professores indígenas, nos cursos de formação dos professores indígenas, no ambiente 
universitário e também entre indigenistas (Grupioni 2008).  
 
Como descreve o autor, no lugar de uma escola que impunha a língua portuguesa e procurava 
integrar a comunidade indígena à sociedade nacional sem valorizar suas diferenças, surge um novo 
modelo da educação escolar indígena: comunitária (papel central da comunidade indígena), 
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diferenciada, específica (pensada por cada um dos diferentes grupos indígenas), intercultural 
(comunicação entre o conhecimento dito universal e o conhecimento indígena) e bilíngue. Disso 
resulta os pontos centrais da educação escolar indígena: educação diferenciada, uso da língua 
indígena, valorização dos conhecimentos tradicionais e formação dos próprios indígenas para 
serem docentes em suas respectivas comunidades (Grupioni 2008). 
 
Essa nova proposta valoriza as práticas culturais específicas de cada comunidade indígena 
valorizando, desta maneira, as identidades diferenciadas, além disso, a comunidade passa a ter 
papel central participando das decisões quanto a gestão e a forma como será implementada a 
educação formal na aldeia, passa haver a centralidade na produção de materiais didáticos 
específicos, a valorização da língua materna e também uma flexibilização do calendário de acordo 
com as práticas rituais e cotidianas de cada comunidade (Grupioni 2008). 
 
Em termos da administração governamental, houve uma estruturação do Estado para lidar com o 
direito das populações indígenas à educação. A partir de 1991 o MEC (Ministério da Educação) 
ficou incumbido de coordenar as políticas públicas para educação indígena, disso foi criada a 
Coordenação Nacional de Educação Indígena no interior do ministério. A intenção desta 
coordenação, com participação do governo e de ONG’s, era a criação de núcleos de educação 
indígena nas secretarias estaduais de educação. Como mostrou Grupioni (2008), nestas ações de 
estruturação das políticas públicas para educação escolar indígena ao MEC ficou a tarefa de pensar 
os princípios mais gerais, enquanto a ação e execução destes temas mais gerais ficaram à cargo 
das secretarias de educação. Neste mesmo período, início da década de 1990, algumas secretarias 
estaduais e municipais já forneciam materiais e merendas para escolas indígenas, ou seja, 
reconheciam estas escolas. Isso mostra que a estadualização e municipalização da escola indígena 
ocorreram ao mesmo tempo em que os princípios gerais da educação indígena estavam sendo 
pensados e implementados pelo MEC (Grupioni 2008).  
 
Com o Parecer nº 14/99 o Conselho Nacional de Educação (CNE) foi instalado em 26 de fevereiro 
de 1996, foi composto pela Câmara de Educação Superior e Câmara de Educação Básica. Foi na 
Câmara de Educação Básica do CNE que a Escola Indígena, em termos do professor indígena, de 
seu currículo e flexibilidade, foi pensada (Grupioni, 2001).  Ficou definindo a partir do CNE que 
a União é responsável por legislar, definir as diretrizes políticas, apoiar financeiramente o sistema 
de ensino dos programas de educação intercultural e de formação dos professores indígenas. Ao 
estado coube a responsabilidade pela oferta e execução da educação escolar indígena ou através 
de regime de cooperação com os municípios. A Resolução nº 3/99 garante a formação específica 
dos professores indígenas, diz que os estados deverão garantir este processo de formação e também 
a regulação profissional destes professores criando carreira própria para o magistério indígena 
(Grupioni 2001).  
 
Após esta apresentação geral da educação escolar indígena em termos históricos e legais é 
necessário observar as narrativas tenharim sobre a educação diferenciada. As aulas são ministradas 
tanto em português como em Tupi-Kagwahiva. Segundo a professora Daine Tenharim, da aldeia 
Kampinhu-hu, as aulas para os mais novos costumam ser dadas na própria língua Tupi-Kagwahiva, 
isso geralmente entre o 1º e o 5º ano. Entre o 6º e 9º ano, seguindo o currículo para educação 
diferenciada, os Tenharim optaram por ministrar aula de Tupi-Kagwahiva nos cursos que seriam 
de língua estrangeira. Desta maneira há um professor específico que ensina na própria língua 
utilizada cotidianamente pelos Tenharim. As disciplinas ministradas são: português, matemática, 
ciências, geografia, história, artes e legislação indigenista. Esta última também segue o ensino 
diferenciado para populações indígenas, pois ocupa o local voltado para aulas de cidadania. 
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 Além destas diferenças nas disciplinas, a educação diferenciada também está presente no 
calendário escolar indígena. No calendário diferenciado estão inseridos os rituais tenharim, como 
o Mbotawa e a Cerimônia da Menina-Moça, momentos nos quais os estudantes são dispensados 
para participar destas festividades seja em seu preparo (grupos de caça, abertura de roça ou 
organização da aldeia), seja durante a execução das festividades. Outro momento no qual o 
calendário diferenciado está marcado com as atividades cotidianas e características da cultura 
Kagwahiva é durante o período da coleta da castanha, de janeiro a março e também durante o 
período de abertura de novas roças, entre junho e agosto.  

 
Para Daiane Tenharim o tema da educação diferenciada é abordado de maneira positiva pela 
comunidade, principalmente pelos professores, pois eles têm autonomia suficiente para montar as 
aulas e pensar tanto o currículo diferenciado como o próprio calendário, o qual respeita as 
necessidades cotidianas do modo de vida Tupi-Kagwahiva. Segundo Marinho Tenharim, a cada 
ano os professores indígenas se reúnem para montar o currículo escolar, geralmente escolhem um 
tema geral, como por exemplo, meio ambiente, e trabalham ele em todas as escolas e tentam 
conectar as diversas disciplinas a este tema mais genérico. Além disso, dos 14 professores que 
compõe o polo III, todos são indígenas. Isso ocorreu devido aos conflitos com a população 
regional, os professores não indígenas que estavam nas aldeias foram para a cidade no período 
mais intenso dos conflitos e nunca mais voltaram para a Terra Indígena. A escolha destes 
profissionais passa pelos Tenharim e sua opinião tem grande peso dentro da secretaria de educação 
de Manicoré. Segundo Muniz Tenharim, professor na aldeia Mafuí, o suporte para a educação 
diferenciada existe, porque há o professor indígena que fala da cultura do Tenharim, “professor 
indígena tem que ter muito conhecimento da cultura”.  
 
Se por um lado os professores tenharim se sentem contemplados pela educação diferenciada, em 
termos do material didático utilizado a opinião não é a mesma. Como narrou Daiane Tenharim, 
somente a OPAN e os missionários da Summer Institute of Linguistics/SIL é que elaboraram 
material específico na língua Tupi-Kagwahiva. O material das SEMED (AM) não é na língua 
Tupi-Kagwahiva. Este material didático específico é uma das principais reivindicações dos 
Tenharim atualmente.  
 
Entre as escolas vinculadas administrativamente à cidade de Manicoré há uma facilidade de 
comunicação com setores administrativos relacionados a este município devido ao cargo ocupado 
por Marcos Tenharim como secretário dos assuntos indígenas de Manicoré. Antes do conflito com 
a população da região, havia uma sala ocupada por ele no distrito de Santo Antônio do Matupi, 
localizado no km 180 da Rodovia Transamazônica. A função desta secretaria, segundo Marcos 
Tenharim, é operar como um canal direto com o município. A intenção é diminuir a distância e 
facilitar as reivindicações dos Tenharim referentes à saúde e educação. Esta forma de comunicação 
com o município facilita a ação dos Tenharim ao pensarem o modo como querem a própria 
educação em suas aldeias.  
 
5.6.4 
Percepções e Críticas à Educação Escolar Indígena  
 
Neste ponto procuramos apontar alguns elementos das narrativas dos Tenharim que revelam os 
problemas referentes à estrutura da educação escolar indígena nas 10 aldeias. As narrativas 
revelam problemas nos mais diversos setores que compõe o sistema educacional indígena entre os 
Tenharim do rio Marmelos, incluindo desde problemas estruturais à qualificação dos professores.  
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Segundo Marinho Tenharim, o principal problema das escolas oferecidas pelo município de 
Manicoré é que ainda não foram entregues, faltam equipamentos básicos para que as aulas possam 
ser devidamente ministradas como lousa e carteiras. Além disso, a sua principal intenção é que 
estas escolas sejam devidamente estruturadas como acesso à internet, biblioteca e um escritório 
para coordenação, pois como coordenador de educação ele não possui local adequado para 
executar suas tarefas. No Plano Nacional de Educação de 2001, há um capítulo exclusivo para a 
educação escolar indígena no qual é criado o termo ‘escola indígena’ que deve ter educação 
intercultural e bilíngue e regularização no sistema de ensino, além do mais, deve contar com 
estrutura básica como biblioteca e videoteca – nada disto condiz com a realidade vivida pelos 
Tenharim atualmente. Os apontamentos de Daine Tenharim, professora da aldeia Kampinhu-hu, 
seguem da mesma direção das considerações de Marinho Tenharim: faltam carteiras, internet e 
ainda devem ser construídas escolas nas aldeias Trakuá, Taboca, Karanaí. 
 
Ainda em termos estruturais o principal problema vivenciado pelas aldeias localizadas na Rodovia 
do Estanho, Jakuí e Karanaí, é o transporte. Para o transporte, antes da construção das escolas, era 
oferecido combustível para que os alunos fossem até o distrito de Santo Antônio do Matupi de 
moto, mas devido a mobilização dos Tenharim, eles conseguiram um ônibus para que os estudantes 
fossem levados de suas respectivas aldeias até a aldeia Kampinhu-hu, local onde são ministradas 
as aulas a partir do 6º ano. Mas o problema é que, devido às condições da Rodovia do Estanho, 
este transporte não consegue acessar as crianças que vivem nas aldeias Jakuí e Karanaí. Como diz 
Izaque Tenharim, professor da aldeia Karanaí, “o principal problema é o transporte”.  
 
Outro ponto relatado é em termos da merenda escolar. Ela demora a chegar para as escolas 
vinculadas ao município de Manicoré. Como aponta Tereza Tenharim, merendeira da aldeia 
Karanaí, a demora na chegada da merenda muitas vezes faz com que ela chegue à aldeia sem estar 
em boas condições de ser servida para os estudantes. Outro problema é a estrutura para as 
merendeiras. Como disse Márcia Tenharim, professora da aldeia Trakuá, não há estrutura para a 
merendeira cozinhar para todos os alunos.   
 
Em termos da formação docente, os Tenharim dizem que não houve mais cursos oferecidos pela 
SEDUC. Eles reivindicam a realização de novos cursos de formação de professores, para que a 
educação diferenciada possa ser devidamente garantida. Esta, aliás, é uma das reinvindicações dos 
professores atuais e também de alguns jovens que têm vontade de se tornarem professores. Assim, 
muito dos professores que ministram aulas do 1º ao 5º não tem formação específica para se 
tornarem professores. Além das condições de formação, Muniz Tenharim, professor da aldeia 
Mafuí, diz que os professores indígenas deveriam ter carteira assinada e não contratos temporários. 
 
5.7 
Características dos Pontos de Vulnerabilidade na TI Tenharim/Marmelos 
 
Este item irá caracterizar os pontos considerados vulneráveis existentes na TI Tenharim/Marmelos 
dentre os quais destaca-se sobremaneira a implantação da BR-230, uma vez que, a partir da 
rodovia, os Tenharim passaram a viver uma profunda reconfiguração em suas respectivas noções 
de território e com os não-indígenas. 
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5.7.1 
“A Estrada Cortou nosso Coração”: o Ponto de Vista Tenharim sobre o Processo de 
Construção das Rodovias que Incidem sobre seu Território 
 
A frase acima, em itálico, remete-se à perspectiva tenharim a respeito do processo de construção 
da rodovia BR-230/AM/Transamazônica, e reflete a forma como o grupo vivenciou e refletiu sobre 
seus efeitos. Como observou Peggion (2004),  embora os Tenharim tenham enfrentado situações 
de pressão ao longo do século XX, notadamente após os primeiros contatos com seringueiros que 
subiam o rio Marmelos e estabeleciam relações de troca e comércio sob o sistema do aviamento, 
a abertura desta rodovia implicou em ameaça decisiva para a reprodução física e cultural desta 
etnia, uma vez que a rodovia viabilizou um expressivo aumento do contato entre os indígenas e os 
brancos em meio ao processo de colonização da região com a implantação de projetos extrativistas 
ligados ao INCRA, como é possível verificar no Mapa 6.2.2.b (Seção 6.2.2), que junto com a 
representação do zoneamento da TI mostra também a localização dos assentamentos, a BR-
230/AM e a TI Tenharim/Marmelos. 
 
Pelo Decreto-Lei nº 1106, de 16 de junho de 1970, foi criado o Programa de Integração 
Nacional/PIN, que decretou, como primeira etapa de ação, a construção das rodovias 
Transamazônica e BR-163, que ligaria Cuiabá a Santarém. Em paralelo, foi implantado também 
um amplo plano de colonização e reforma agrária, de modo que dez quilômetros às margens direita 
e esquerda da estrada se destinaram a assentar cerca de 100.000 famílias de migrantes advindos 
das regiões Norte/Nordeste do país, atingidos pela seca de 1970.  
 
A cargo do INCRA, que, na época, estava vinculado ao Ministério da Agricultura, o processo de 
ocupação da área deveria ocorrer por meio das modalidades conhecidas como agrovilas, agrópolis 
e rurópolis, que apresentavam diferentes níveis de complexidade e hierarquia em função da 
demanda populacional que deviam atender (Menezes 2007:57). Agrovilas, por exemplo, deveriam 
ser instaladas a cada 10 quilômetros da rodovia e se constituíam como a menor unidade de 
povoamento, configurando-se como pequenas comunidades com serviços básicos de água, luz, 
serviço médico, escola e serralheria. As agrópolis, por sua vez, eram unidades de porte médio que 
deveriam dispor de serviços assistenciais ligados ao abastecimento e entretenimento, como 
armazéns, olarias, praças e deveriam ser instaladas a cada 40 quilômetros ao longo da estrada. 
Finalmente, as rurópolis teriam porte de cidades propriamente ditas, e deviam conter escolas, 
postos de saúde, escritórios, banco, posto de comunicação e do Ministério da Agricultura. Como 
observou Menezes (2007:57), essas modalidades surgiam como estruturas com o potencial de 
viabilizar a migração de populações oriundas das regiões do semiárido nordestino que não haviam 
sido absorvidas pela economia local, mas que poderiam ser integradas como mão de obra ou como 
colonos na Amazônia, de modo que as colônias eram percebidas como uma solução articulada ao 
problema das populações assoladas pela seca. 
 
O primeiro trecho a ser construído corresponde a 1254 quilômetros entre Estreito/MA e 
Itaituba/PA, inaugurada em 27 de setembro de 1972 em cerimônia que contou coma presença do 
presidente da república Médici. A segunda etapa, que abrangeu o trecho entre Itaituba e 
Humaitá/AM, que é aquele que incide sobre o território tenharim, foi entregue em 30 de janeiro 
de 1974, em cerimônia ocorrida no município de Jacareacanga/PA (Menezes 2007:56-57) e, 
finalmente, foi realizada a construção do trecho entre Humaitá e Lábrea. 
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Em Humaitá a construção da estrada foi realizada pela empresa Paranapanema, que, 
posteriormente, passou a atuar também no ramo da mineração a partir da exploração de cassiterita 
realizada em meio ao território tradicionalmente ocupado pelos Tenharim, como é o caso da região 
onde a empresa chegou a abrir a Rodovia do Estanho. Como divulgado no jornal “Correio da 
Manhã” de 17 de agosto de 1971, eram produzidas uma média de 90 toneladas/mês nas minas 
localizadas nas proximidades do igarapé Preto, de onde eram transportadas por pequenos aviões 
até a cidade de Manaus (MPF 2014). 
 
Os primeiros trabalhadores com os quais os Tenharim tiveram contato foram aqueles ligados à 
topografia, seguidos pelo maquinário que limpavam os terrenos do traçado da estrada: 
 

“Antigamente a gente não pára de andar, é para lá, para cá, não tem certo 
não, aqui o lugar tudo é nosso mesmo, vai para cá... aí escutaram a zoada da máquina 
veio para frente, primeiro [veio] topografia na frente e a gente [ ] aí passaram aí. 
Aquele monte de gente, os velhos estavam com medo, nunca viu maquinário” (Zé 
Milton, Trakuá, 14 de novembro de 2014) 

 
“Eles passaram aqui sem consultar nós. Eles não fizeram igual você tá 

fazendo [ ] Ninguém falou o que ia acontecer pra nós. Tinha uma aldeia lá no 
[quilômentro] 150 nosso, passou cortando a reserva aqui. Aí quando veio os 
maquinários, nós soube que o maquinário tava vindo aí atrás. Aí preocupou nós 
tudinho. E chegou, quanto mais nós ia conversando, cada vez mais perto, que era 
muito maquinário. Nossa, aí nós correu, todo mundo com medo, na época a gente 
ficou com medo, nós não conhecia o que era a máquina. Aí era avião por cima e nós 
corria com medo pro mato, medo de avião. Nós não conhecia na época. E aí passou 
essa estrada ali ó, aí alguns parentes chegou aí, conversou com eles, o cacique né, 
que era o pai dela, chegou aí e conversou o que tava acontecendo e aí explicaram pra 
ele que a estrada que ia passar. Foi complicado o nosso medo né, com criança assim 
correndo” (Manoel Duka Tenharim. aldeia Bela Vista, novembro de 2014). 

 
Ao ser analisada do ponto de vista da etnohistória, a inserção desses projetos de colonização revela 
não a proeza do plano de desenvolvimento econômico da Amazônia, mas sim a violência do 
processo de contato interétnico. Como observamos no mapa de Nimuendajú 1923, a presença 
indígena na região incluía extensões de terras que compreendiam parte significativa da bacia 
hidrográfica do rio Ji-Paraná e, neste contexto, grande parte destas terras foram destinadas à 
colonização durante o século XX. 
 
Como foi possível acompanhar anteriormente, tal foi o caso dos Tenharim, cujo território foi 
recortado em prol dos assentamentos do INCRA instalados na época da construção da 
Transamazônica, deixando de fora áreas importantes às atividades de coleta de castanha que, hoje, 
inclusive, apresentam forte ponto de pressão sobre o território demarcado. Conforme Valadão 
(1987:4) o território tradicional tenharim era constituído, em sua porção leste, por uma área até o 
rio Branco, um afluente oriental do rio Marmelos, que se completava com a região compreendida 
entre o rio Preto e igarapé Mafuí, espaço dedicado a certa concentração de grandes aldeias. No 
entanto, a área foi demarcada pela FUNAI/ INCRA em 1979 com limites que deixavam de fora 
locais importantes aos Tenharim, como castanhal conhecido como Arara, e seringal do igarapé do 
Inferno, que, na época, foi foco de tensão entre os Tenharim e colonos ali assentados pelo INCRA 
(Valadão 1987:5). 



 

AHE Tabajara – Estudo de Componente Indígena da Terra Indígena Tenharim/Marmelos 147 
 

 

 
A violência deste processo apresentou diferentes dimensões, como, por exemplo, a depopulação 
provocada por doenças e epidemias e a introdução de representantes da sociedade nacional em 
territórios tradicionais indígenas representou a configuração de uma nova ordem social entre estas 
populações. 

 
“O impacto pra gente foi muito grande [ ] A estrada matou muito 

numeroso Tenharim por isso nós falamos para o governo que a origem do problema 
de todos hoje do Tenharim é a estrada [ ] Hoje nós conhecemos sarampo, eu não sei 
o que era, mas logo que quando nós viu, nós falamos que branco jogou veneno em nós 
porque morreu muito numeroso Tenharim. Muito. Pajé não tinha como, de surpresa 
pegou, não tinha como se defender e se curar. Perdemos muito pajé, muito Tenharim 
famoso. Nós era muito, muito, aldeia pra cá, pra cima, [hoje] não tem mais, tudo pra 
lá está esvaziou [ ] a estrada cortou o nosso coração. De um lado e outro. Tanto é que 
nós falamos ‘vocês não podem passar a estrada por aqui, é muito cemitério [ ] meus 
antepassados, meus pais, meus avós’. Mas governo é governo” (Margarida Tenharim. 
aldeia Mafuí, novembro de 2014). 

 
“A Transamazônica matou muita gente, a gente ficou com muita 

preocupação, porque a Transamazônica passou, o governo passou a estrada por cima 
do cemitério do meu pai, aquilo tudinho pra baixo, machucou muito nós, até hoje” 
(João Bosco Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
“Prejudicou muito nós, prejudicou, apareceu um tipo de doença que quase 

acaba com nós [ ] foi matando o povo, morreu pra mais de 150 pessoas naquela 
arrumação da estrada, malária, guaricela, guariba, não sei o que mais, diarreia, 
vômito tá entendendo. Criancinha dessa idade aí ó era fatal na guariba, na hora 
matava [ ] nós não conhecia esse tipo de doença, nem gripe, nem diarreia, nem febre 
nenhuma, nenhum tipo de doença [ ] antes de chegar essa estrada é que apareceu o 
seringalista. Antes já fazia uns dois anos que eles tinha chegado, só que não aconteceu 
um problema tão grande que veio. Os ribeirinhos é igual nós, eles vivem no mato, até 
hoje eles vivem no mato cortando seringa, tirando castanha, eles vivem mais no mato 
do que na cidade, igual nós, está entendendo, então eles tem esse costume no ar, 
natureza e floresta, então eles vieram e não trouxeram problema”. (Manoel “Duka” 
Tenharim. Aldeia Vista Alegre, novembro de 2014). 

 
“Já tinha contato. Já tinha feito esse impacto quando seringueiro veio [ ] 

mas a gente comparou uma coisa...avaliou o contato do seringueiro com a estrada. 
Muito diferente [ ] Nós não temos mais sossego. Nós não temos mais aquela liberdade. 
Nós não temos mais paz. Nós não temos mais felicidade. Eu tava falando pra ela. Nós 
Kagwahiva somos muito harmonioso, mas devido dessa estrada ela afetou todos os 
tipos, de todas as maneiras, de tudo quanto é canto, de toda nossa consciência. Trouxe 
doença, trouxe perturbação de fazendeiro, trouxe perturbação de garimpeiro, trouxe 
perturbação de tudo quanto é gente que passa por aqui de trafego, bandido, traficante. 
A gente tá sujeito de tudo por essa estrada” (Margarida Tenharim. aldeia Mafuí, 
novembro de 2014) 

 
Além da incidência de doenças e da consequente depopulação os Tenharim mencionam também 
os danos ambientais causados pela construção da rodovia, notadamente a derrubada de castanhais 
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e o afugentamento e redução da fauna local causada por atropelamentos, já que os veículos andam 
em uma alta velocidade no trecho que incide sobre a TI. 
 
Na altura do quilômetro 145 os Tenharim cobravam pedágio dos veículos que transitavam pela 
BR-230/AM, pedágio este que pretendia ser não somente uma forma de obter renda e, ao mesmo 
tempo, forçar um diálogo com o governo federal em prol de uma compensação pela localização 
da rodovia em meio a seu território. Em junho de 2013 o Ministério Público Federal promoveu 
entrevistas e reuniões com os Tenharim e os Jiahui, cujas aldeias também se localizam às margens 
da BR-230/AM, para coletar relatos sobre a estrada e, assim, iniciar uma Ação Civil Pública  para 
declarar a responsabilidade da União e da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) por violações de 
direitos humanos dos povos indígenas Tenharim e Jiahui, em decorrência de danos permanentes 
da construção da Rodovia Transamazônica (BR-230/AM) em seus territórios.  
 
No relatório que subsidia a ação é possível encontrar relatos de várias lideranças sobre as doenças 
e epidemias contraídas pelos índios (sarampo, diarreia, pneumonia, caxumba, catapora), os 
trabalhos forçados que prestaram para as empreiteiras que, na época, foram responsáveis pelas 
obras, e sobre a derrubada de casas e a destruição de roças e antigos cemitérios indígenas em 
aldeias consideradas sagradas aos Tenharim, como é o caso da aldeia Kampinhu-hu (MPF 2014). 
Na ação, o MPF pede a condenação da União e da FUNAI à reparação dos danos com várias 
medidas, entre elas, o pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20 
milhões. 
 
Conforme divulgado na página do Ministério Público Federal/Amazonas20, o procurador da 
República Julio José Araujo Junior destacou que os fatos ocorridos por ocasião da construção da 
estrada representaram ofensa aos direitos fundamentais dos povos Tenharim e Jiahui, ensejando a 
reparação por dano moral coletivo. Em razão disso, o MPF pediu a condenação da União e da 
FUNAI e o pagamento de indenização no valor de R$ 10 milhões cada. Adicionalmente, o MPF 
pediu também que União e FUNAI sejam obrigadas a adotar medidas permanentes de proteção a 
locais sagrados e espaços imprescindíveis ao sentimento de pertencimento dos povos Tenharim e 
Jiahui, conforme indicação dos indígenas; reformar escolas nas aldeias Coiari, Taboca e Mafuí, 
além de construir novas escolas com professores contratados e desenvolvimento de processos 
próprios de aprendizagem; instalar polo base da saúde indígena específico para as terras indígenas 
dos Tenharim e dos Jiahui; e criar um centro de memória e publicar material didático sobre os 
impactos da construção da rodovia sobre os povos Tenharim e Jiahui, ressaltando as características 
desses povos e os direitos sobre suas terras, com ampla distribuição, principalmente nos 
municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí. A ação tramita sob o nº 0000243-88.2014.4.01.3200, 
na 3ª Vara Federal no Amazonas. 
 
Apesar da ação, o pedágio continuou sendo cobrado e sempre se configurou como um ponto de 
tensão entre os Tenharim e a população do entorno, notadamente os residentes do distrito de Santo 
Antônio do Matupi e do município de Humaitá, sobre os quais incidiriam, de modo mais constante, 
as taxas cobradas pelos indígenas. O atrito entre as partes teve seu ápice em dezembro de 2013, 
quando foram acusados de ter assassinado três pessoas da região. Em retaliação, os moradores do 
distrito invadiram as aldeias e colocaram fogo nas bases do pedágio enquanto os moradores de 
Humaitá invadiam e incendiavam as estruturas de apoio aos índios no município, como veículos 
(carros e barcos) e os escritórios da SESAI e da Coordenação Regional da FUNAI.  
 

 
20 http://www.pram.mpf.mp.br/news/mpf-am-pede-reparacao-aos-indigenas-tenharim-e-jiahui-por-danos-causados-pela-construcao-da-rodovia-

transamazonica. [Acesso em março 2015] 
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Com receio, os Tenharim se esconderam na mata e tiveram o acesso a serviços de educação e 
saúde temporariamente interrompidos. Após intervenção do Ministério Público Federal foram 
articuladas algumas ações junto às universidades locais e a SEDUC a fim de evitar que os alunos 
indígenas fossem prejudicados e, na área da saúde, foi expedida uma recomendação aos 
Municípios de Humaitá e Manicoré, ao Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Porto Velho e 
à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), para que, em articulação com a Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), garantissem em caráter emergencial o atendimento médico e o 
fornecimento de medicamentos aos Tenharim.    
 
Atualmente o pedágio não é cobrado, mas os Tenharim continuam pressionando e esperando por 
uma decisão em relação à compensação pelos danos causados pela rodovia. 
 

 Estrada do Carnaval 70 e Rodovia do Estanho 
 
A Rodovia ou Estrada do Estanho inicia-se no km 150 da Rodovia Transamazônica, município de 
Manicoré (AM), estendendo-se por aproximadamente 180 quilômetros, até a interligação com 
Rodovia MT-206, nas proximidades da vila do Guatá (município de Colniza – MT). Desses, os 
primeiros 63 quilômetros estão inseridos na TI Tenharim/Marmelos, mais precisamente nas suas 
porções nordeste e centro-leste, e, posteriormente, adentrando o PARNA dos Campos 
Amazônicos. 
 
Em 1969 a empresa Paranapanema descobriu cassiterita (minério de estanho) na região e obteve 
os direitos minerários em diversas áreas no estado de Rondônia e fundou uma segunda companhia 
chamada Mineração Taboca S.A., que explorou cassiterita nas décadas de 1970 e 1980 em meio 
ao território indígena, construindo a Rodovia do Estanho com o intuito de ligar a área da mina à 
Rodovia Transamazônica (ICMBio, 2011). Conforme Manoel Duka, alguns Tenharim teriam 
auxiliado na abertura da estrada “tirando o rumo da estrada”, ou seja, indicando o traçado que os 
maquinários deveriam seguir.  
 
Por não ser uma estrada reconhecida oficialmente pelo Estado, a Polícia Federal e o IBAMA não 
adentram a rodovia para realizar suas respectivas ações de fiscalização, tornando-a, assim, 
caminho favorável para realização de atividades ilícitas, como o transporte de madeira ilegal, 
tráfico de drogas, rota de fuga, contrabando, etc. Além disso, as adjacências da rodovia são 
consideradas zonas de conflito fundiário, sendo frequente a ocupação de áreas localizadas dentro 
da Terra Indígena Tenharim Marmelos e do Parque Nacional dos Campos Amazônicos por 
fazendeiros da região, conforme relatos dos próprios Tenharim: 
 

“Em 2013, foi detectado a presença de dois caminhões, via satélite. A 
polícia tirou as famílias que queriam lotear a área, já tinha lona armada. Na 
Rodovia do Estanho tem pista de pouso, rota de fuga, tráfico de drogas, transporte 
de madeira ilegal [...]. Seixos do rio Branco estão sendo roubados e utilizados para 
construir casas e ensecadeira de grãos.” (Aurélio Tenharim, Rodovia do Estanho, 
26/11/2015). 

 
“Tem invasão no PARNA, fazendeiro de gado que não foi indenizado. Gado 

entra na TI e morre, aí acusam os índios. Quando gado foi transferido para o 
PARNA, o Prevfogo acompanhou para garantir que não ia ter fogo [...]. Tem pista 
de avião[...]” (Willis Tenharim, aldeia Vila Nova, 10/11/2015). 
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Também foi relatado, durante as entrevistas realizadas, que as fazendas localizadas em área 
adjacente à Terra Indígena utilizam defensivo agrícola para manejo de pastagem, agrotóxico este 
que pode afetar os recursos naturais da TI. 
 
Aproximadamente no km 62 da Rodovia do Estanho, encontra-se o acesso à Estrada Carnaval 70, 
atualmente desativada, que “foi construída pelo garimpo, para escoar o minério (cassiterita) para 
o Rio Machado” (Aurélio Tenharim, Rodovia do Estanho, 26/11/2015).  
 
Segundo Manoel Tenharim, o Duka, a Estrada do Carnaval 70 estaria localizada nas proximidades 
da vila Tabajara e adentraria a TI Tenharim/Marmelos na região próxima ao rio Marmelos e iria 
sentido Estrada do Estanho, próximo a uma região chamada Água Boa, local de um castanhal que 
pertencia ao cacique já falecido da aldeia Kampinhu-hu, Ivan Tenharim. Seguindo-se pela Estrada 
Carnaval 70, é possível se aproximar das cabeceiras do Rio Marmelos, localizadas em áreas de 
campo. Entretanto, o acesso é muito difícil e perigoso: 
 

“Tem uma lagoa grande no campo, que nunca seca, entre o rio Branco e o 
Água Boa, no rumo da picada do Carnaval 70. Muito perigoso. Tem muito peixe, 
marreco, pássaro, açaí e a anaconda. Só os antigos que iam lá” (Alfredo Tenharim, 
aldeia Marmelos, 26/11/2015). 

 
A Rodovia do Estanho é utilizada pelos indígenas como local de caça e de coleta extrativista, para 
acessar castanhais e pontos de pesca e, principalmente, para acessar a Terra Indígena Tenharim do 
Igarapé Preto, onde residem parentes dos Tenharim do Rio Marmelos. Os principais recursos 
vegetais coletados são as tabocas, utilizadas na confecção de flautas e flechas, de ocorrência 
exclusiva nas áreas de campos. 
 
Na opinião dos Tenharim, a Rodovia do Estanho deveria ser fechada, já que é considerada um 
ponto de vulnerabilidade da TI. Além de rota para o tráfico de drogas ou o transporte de madeira 
cortada ilegalmente dentro da Gleba B, os Tenharim consideram que esta rodovia está associada à 
origem dos focos de incêndio na região. 
 
5.7.2 
Distrito de Santo Antônio do Matupi/ “km 180” 
 

“180 é uma cidade pequena, mas é uma cidade poderosa, pode ver que 
até a energia, em vez de vir do Humaitá, do Apuí, vem do 180, ela tem uma coisa muito 
forte [ ] Tem madeireiro forte, empresário forte, [ ] São madeireiros que já vieram 
com problemas de vários estados, e tem uma ficha suja muito grande. É coisa que ele 
mexeu com madeira ilegal. Pegaram madeira na reserva [ ] está tudo focado na Gleba 
B. E não é só na Gleba B, eles pegam na Gleba B e pegam aqui também [  ] É forte o 
180, só tem pessoal... Não tem pessoal de bem lá” (João Bosco Tenharim. aldeia 
Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
O depoimento acima do cacique da aldeia Mafuí refere ao “180”, como é conhecido o distrito de 
Santo Antônio do Matupi por localizar-se no quilômetro 180 da Transamazônica. Pertencente ao 
município de Manicoré (AM), o distrito é entendido pelos Tenharim tanto como ponto de apoio 
ao comércio, uma vez que dista apenas trinta quilômetros da TI, quanto um ponto forte de conflito, 
pois seus residentes seriam os principais antagonistas dos indígenas, responsáveis pela retirada 
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ilegal de madeira da TI Tenharim (Marmelos e Gleba B) e pelos problemas enfrentados pelos 
Tenharim após a morte do cacique Ivan Tenharim em dezembro de 2013. 
 
Como mencionado acima, na década de 1970 foi criado o Programa de Integração Nacional (PIN) 
que, em sua primeira etapa, promoveu a construção da BR-230/AM, seguida pela implantação do 
Programa de Colonização e Reforma Agrária dirigida para a Amazônia, responsável pela vinda de 
trabalhadores de diversos estados brasileiros, em especial o Nordeste, para povoar a região. 
 
Neste contexto foi fundado, em 1992, o Projeto de Assentamento Santo Antônio do Matupi com 
uma área de 34.889,77 hectares matriculada em nome da União. O Projeto está localizado às 
margens da Rodovia Transamazônica e dista, aproximadamente, 200 km da sede do município de 
Manicoré, 180 km de Humaitá e 250 km de Apuí (PA). Sua fundação estava inserida na lógica de 
colonização da região amazônica por meio de ocupações que viabilizavam a posse e uso da terra 
através de infraestruturas adequadas, como escola, posto de saúde e centros comunitários, que 
contribuísse com a melhoria das condições de vida dos agricultores da região. Após a regularização 
iniciou-se a distribuição de lotes situados em seis estradas vicinais, com aproximadamente 15 
quilômetros de extensão cada uma (Vidal da Silva 2012:56). 
 
A ocupação da região, no entanto, iniciou-se somente em julho de 1995, a partir da divisão da área 
em lotes com tamanhos que variavam entre 60 e 80 hectares e a chegada de 91 beneficiários da 
política de assentamentos do órgão, Como observado por Vidal da Silva (2012:55), grande parte 
das famílias assentadas era originária de estados como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, mas a autora chamou a atenção para o fato de que 95% dos migrantes já estavam na região 
amazônica, particularmente no estado de Rondônia, e teriam chegado ao assentamento por meio 
da Transamazônica. O atrativo, segue a autora, relacionava-se com o preço baixo das terras da 
região, já que sua comercialização oferecia mais lucro do que a utilização da terra para a 
agropecuária (Vidal da Silva 2012:55). 
 
Em abril de 1999, o Projeto de Assentamento assumiu a condição de distrito, contando, na época, 
com 1420 moradores e 473 famílias. Atualmente, esse número estaria próximo a 10.000 habitantes 
distribuídos nas áreas urbana (2.800 moradores) e rural (7.200) do distrito. 
 
Em termos de infraestrutura, Matupi conta com uma termoelétrica que distribui energia elétrica 
pelo distrito e, como mencionado anteriormente, para a Terra Indígena. Há uma escola estadual e 
um posto de saúde no qual atendia uma equipe composta por médico, enfermeiros e agentes 
comunitários de saúde. Com relação a serviços, o “180” oferece alguns hotéis e pousadas, 
mercados diversos, posto de gasolina e uma variedade de pequenos comércios, como lojas de 
roupas, borracharias, restaurantes e bares.  
 
Observa-se que, apesar da diversidade de comércios e de serviços, a economia local é realmente 
impulsionada por investimentos destinados a converter a diversidade da floresta e dos campos 
naturais em pastos e fazendas, o que insere o distrito no ciclo de ocupação amazônica baseado na 
conversão da floresta em madeireiras, seguida pela pecuária, cenário marcante no sul do Amazonas 
(Vidal da Silva 2012:61). 
 
Como observado por Oliveira e Soares (2011), após a fundação do Projeto de Assentamento os 
colonos teriam iniciado o cultivo de café e cupuaçu, mas a falta de apoio técnico para 
beneficiamento dos produtos, somada ao preço baixo pago aos produtores rurais resultou no 
progressivo abandono dos cultivos agrícolas em prol da venda de seus lotes para pessoas 
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interessadas na expansão agropecuária e na extração de madeira. Neste cenário, é bastante 
adequada a perspectiva de Vidal da Silva, Vetorazzi e Padovani (2011), que observaram, para a 
região, que  
 

“os assentamentos rurais, realizados pelo INCRA têm sido apontados 
como um dos agentes intermediários das áreas desmatadas, onde em precárias 
condições de sobrevivência, muitos produtores familiares acabam por abandonar suas 
áreas e vendê-las por meio de transações informais, levando a um aumento do 
desmatamento e à expansão da pecuária” 

 
Assim, a extração de madeira e a criação de gado constituem os principais elementos da economia 
local. Como mencionado na caracterização socioeconômica da região realizada no Plano de 
Manejo do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, até dezembro de 2008 existiam 32 serrarias, 
especializadas na comercialização de espécies como o ipê, a maçaranduba, o jatobá, a garapeira, a 
tavinha e o pau-rosa, cuja venda era responsável por, aproximadamente, 90% da renda do distrito 
e da criação e manutenção de cerca de 3.000 a 4.000 empregos diretos e indiretos. A instalação 
das madeireiras aumentou a pressão sobre este recurso, principalmente nas áreas de preservação 
ambiental e Terras Indígenas, como é o caso da TI Tenharim/Marmelos e Gleba B, notadamente 
porque a atividade impulsiona não somente a economia local, mas também pelo fato de os 
madeireiros possuírem apoio da população local por proporcionar um tipo de desenvolvimento 
local e garantir a manutenção das estradas locais, principal meio de deslocamento da região (PNCA 
2001:100). 
 
Esse cenário apresenta-se como um ponto de vulnerabilidade e conflito aos Tenharim pela 
vulnerabilidade da Gleba B, uma vez que, para os indígenas, os moradores do “180” seriam os 
responsáveis pela extração ilegal de madeira dessa área, notadamente no extremo nordeste da TI, 
de onde a madeira poderia ser escoada pela Rodovia do Estanho. 
 
5.7.3 
“Restaurante do Jorge” 
 
No entroncamento entre as rodovias do Estanho e BR-230/AM há um local conhecido como 
“restaurante do Jorge” ou somente “Jorge” construído em área contígua ao território demarcado 
da TI Tenharim. A construção desse restaurante remonta à época de implantação do Projeto de 
Assentamento do INCRA, quando o colono Eduardo Catuzzo adquiriu uma fazenda e montou um 
pequeno comércio em uma região que, conforme observado por Peggion (2004) incidia 
diretamente sobre um castanhal tradicionalmente utilizado pelos Tenharim e que, para evitar 
confrontos entre os colonos e indígenas, foi deixado de lado da primeira demarcação do território 
tenharim: 
 

“aquele lá, restaurante, era nossa reserva, mas como na época os nossos 
antigos, quando foram fazer a demarcação, que acompanharam esse pessoal, 
deixaram fora. Eu acho que fizeram acordo também com o pai do Jorge [Eduardo 
Catuzzo], fizeram contrato com ele, e aquele lá não queria vender porque tava dentro 
da nossa reserva”. (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

  
Na época da revisão dos limites, em 1985, a permanência do comércio, que já era comandado pelo 
filho do colono, Jorge Catuzzo, foi motivo de grande disputa interna, uma vez que parte era 
favorável a permanência do restaurante no local, uma vez que o colono sempre manteve boas 
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relações com os Tenharim, ao passo que outro grupo queria reaver as terras da fazenda e, por isso, 
pediam a remoção do restaurante (Peggion 2011).  
 
Atualmente, os Tenharim estão mais inclinados a esta última opção, uma vez que Jorge não é uma 
figura considerada de confiança, sendo acusado de repassar informações sobre a situação das 
aldeias aos moradores do 180, hostis aos Tenharim: 

“Ele fala muito é mal de nós. Quando as vezes o cachorro dele foge não 
sei pra onde ele sempre culpa a gente, ele fala que a gente que foi roubar cachorro 
dele. Aonde que a gente vai roubar, o cachorro dele fugiu por aí. As vezes cavalo sai 
da fazenda dele e ele fala que a gente que foi lá roubar também, ele só fala mal da 
gente mesmo [ ] além dele estar na nossa terra, ele ainda fala que a gente é ladrão, 
que a gente vai lá roubar”. (Cilene Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014) 

“a gente colocou lá pra presidente [da FUNAI] na época da Maria 
Augusta que a gente ia também começar a discutir de novo do restaurante do Jorge, 
a gente quer essa terra de volta né. Por isso que a gente colocou lá esse dia com a 
FUNAI e por vários motivos argumentamos lá. Uma, que o nosso direito tem toda a 
história dentro daquela fazenda lá, tem terra, castanhal, e além disso o acordo não 
foi cumprido. E outro, depois do conflito que teve aqui esse início do ano, quem leva 
toda a informação do povo Tenharim é o Jorge, no 150, ele passa toda a informação 
como a gente fica aqui na aldeia [ ] a gente não confia nele” (João Bosco Tenharim. 
aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
“Todo lixo que ele acumula ali no restaurante dele, ao invés de jogar na 

terra dele, ele joga na reserva do Tenharim, dentro da reserva do Tenharim. Passa lá 
que tá lá o lixo lá [ ] é lata, plástico, esses tipos de coisa aí. Então ao invés de jogar 
na própria área dele ele faz questão no outro lado, dentro da nossa reserva. Isso é 
crime pela lei. (João Bosco Tenharim. aldeia Mafuí, 07 de novembro de 2014). 

 
5.7.4 
Focos de Incêndio 
 
Os focos de incêndio na região são representados no Mapa 5.7.4.a e na Tabela 5.7.4.a, produzidos 
a partir de consulta ao Banco de Dados de Queimadas do Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE). 
 
Nos últimos 10 anos, no período entre 2010 e 2019, para a área representada no mapa citado, que 
compreende da TI Tenharim/Marmelos e regiões próximas, foram registrados 9.497 focos de 
queimada na região da TI Tenharim/Marmelos, ou seja, uma média aproximadamente de 950 
queimadas por ano. Estas queimadas ocorreram, de acordo com os dados do INPE, representados 
no Mapa 5.7.4.a, em maior intensidade, próximo da região nordeste da Terra Indígena, no distrito 
de Santo Antonio do Matupi, município de Manicoré, conhecido como km 180 e próximo da 
porção sul da Terra Indígena, no município de Machadinho D’Oeste. 
 
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a região de Santo Antonio 
do Matupi registrava, em agosto de 2019, 355 focos de queimadas, o maior número no estado do 
Amazonas (INPE, 2019). 
 
Estas queimadas estão relacionadas principalmente às atividades de desmatamento e 
ampliação/renovação de áreas de pastagens. Há também ocorrência de queimadas próximas às 
áreas da TI consideradas mais vulneráveis, pela proximidade às principais vias de acesso, como as 
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rodovias do Estanho e Transamazônica (BR-230/AM), que atravessam a Terra Indígena. A partir 
destes pontos há maior intensidade na propagação das queimadas em áreas de Cerrado, nas 
fisionomias campestres e onde predominam vegetação arbustiva e arbórea, ambientes 
considerados mais susceptíveis ao fogo. 
 
Observa-se no Mapa 5.7.4.a, que as queimadas mais antigas (2010 a 2012) estão localizadas em 
pontos mais afastados da TI Tenharim/Marmelos e as mais recentes (2016 a 2019) estão em direção 
a Terra Indígena, com focos bastante próximos e outros dentro do território indígena demarcado. 
O avanço dos desmatamentos, a implantação e a renovação de áreas de pastagens se intensificaram 
de forma dramática próximo das regiões nordeste e sul da Terra Indígena a partir de 2010, o que 
pode ser visto em imagens satélite e nas disponíveis no histórico do Google Earth. 
 
Algumas destas queimadas, ocorridas em 2014, cujos focos podem ser identificados no Mapa 
5.7.4.a, foram bastante intensas nas proximidades da aldeia Karanaí, que é atravessada pela 
rodovia do Estanho. Segundo relatos dos brigadistas do programa PrevFogo, foram vários dias 
combatendo estes focos de queimada, que se espalharam rapidamente pelos Campos Amazônicos. 
Neste mesmo período foram registrados 18 focos de queimada mais ao sul da aldeia Karanaí, com 
outros 14 focos em direção ao rio Marmelos. Estes incêndios florestais são reconhecidos pelos 
Tenharim como uma forte pressão sobre a Terra Indígena. Muitos destes incêndios são atribuídos 
não somente aos ao avanço das pastagens, mas também ligados a atividades ilegais de madeireiros 
e mineradores que invadem a TI, além de incêndios criminosos. 
 
Tabela 5.7.4.a 
Focos de incêndio registrados entre 2010 e 2019 na região da TI Tenharim Marmelos 

Ano Número de incêndios registrados 
2010 1.236 
2011 517 
2012 1.172 
2013 341 
2014 871 
2015 1.249 
2016 753 
2017 1.166 
2018 1.046 
2019 1.146 

Fonte: INPE - http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#exportar 
 
 
 
 



Bolivia

Brasil

AMAZONAS

MATO
GROSSORondônia

Vilhena

Rolim de Moura

Porto Velho

Machadinho D'Oeste

Ji-Paraná

Cujubim

Ariquemes

Ri o Ji-Paraná ou Machado

AHE Tabajara

Machadinho
D'Oeste

Porto
Velho

Cujubim

Humaitá

Manicoré

Novo
Aripuanã

Colniza

Vista
Alegre

Santo
Antônio do
Matupi

Santa
Cecília

Três
Irmãos

Campanária

Jatuarana

Marília

Nova
Vida

Santa
Maria

Bom
Futuro

Nova
Esperança

Tabajara

Igarapé Areia Branca

Iga
rap

édoTucano

Iga
rap

é P
an

ela

Igarapé da Malária

Igarapé Limpo

Igarapé da Piranha

RioJuruá

Igarapé Preto

Igarapé do Furo

Igarapé

Jatuarana

Igarapé Pão-Duro

Igarapé Preto

Igarapé SãoRaimundo

Igarapé do Jac
u

Igarapé Barbo
sa

Igarapédo Sapo

IgarapéCantagalo

Iga
rap

éd
os

Marmelos

Iga
rap

é d
aB

ata
ta

Igarapé Palhal

Igarapé Castanhalzinho

IgarapédoMapã

Igarapé daÁgua Vermelha

IgarapéTartaruga

Igarapé da Catarina

Iga
rap

é d
oJa

cu

Iga
rap

éÁ
gua

Bo
a

Igarapé doCam po

Limpo

Igarapé

Altamira

Igarapé da Jibóia

Igarapé da Cu
tia

Igarapé Mijuanã

Igarapé do Anzol

Igarapé doRui

Igarapé Barrigudo

Igarapé Tabocal

Igarapéda Sorvinha

Igarapé do Trovão

Igarapédo
Tatu

Igarapé Mina

de Ouro

Igarapé Tucano

Igarapé do Meio
Igarapé Castanhal

Igarapé
do

Pacuí

Igarapé da Minh
oca

Igarapé Tabocal

Igarapé Repartimento

Igara pé do Cajueiro

Igarapé Dois Irm
ãos

Igarapé do Juma

Igarapé
da Ata

Igarapé Bom Futuro

Igarapé Juruá

Igarapé São Pedro

Igarapé Chupador

Igarapé do Campo

Igar
apé

Cabeçada Anta

Igarapé Caran
aí

IgarapéArapari

Igarapé Ramos

Igarapé daCandelária

IgarapédoInferninho

Igarapé Taboquinha

Iga
rap

é da Areia

Igarapé daLontra

Igarapé daRaposa

Iga
rap

éT
abo

ca

Igarapé Repartimento

Igarapé Capivara

Iga
rap

é do

Urubu

Igarapé

Batata

Igarapédo Quatá

Rio Preto

Igarapé Sucurizinho

Igarapé do Meio

Igarapé
Espigãozinho

Igarapé da Campina

Igarapé da Onça

Igarapé Água

Boa

IgarapéPacuzinho

Igarapé
BeloHorizonte

Igarapé Raizal

Iga
rap

é Caranã

Iga rapéFAG
II

Igarapé da Paca

Igarapé Santa Rosa

IgarapéOutra
Vida

IgarapéCarnavalzinho

Igarapé São
Joã

o

Igarapé da Faia

Igarapé Barrigudo Igarapé da Folha

IgarapéAndorinha

Igarapé Pequeno

Igarapé Cujibim

Igarapé Amazoninha

Igar
apé

Fu
roG

ran
de

Igarapé do Mercadinho

Igarapé

Uricu
ri

Igarapé Matupi

Rio Curica

Rio Cu
ric

a

Igarapé Taboca

Rio Manicoré

Rio
Ma

nic
oré

Iga
rap

éJa
tua

ran
a

Rio
Bra

nco

Rio

Ma
ch

ad
inh

o

RioSão João

Rio SãoJoão

Igarapé
Água

Azul

Iga
rap

éR
on

cad
or

Igarapé doPacu

Igarapé Sucuri

Iga
rap

é
Su

cur
i

Igarapé União

Igarapé Un
ião

Igarapé Espigão do Rio Branco

Igarapé Mijuanã

Iga
rap

é Mijua
nã

Igarapé Tatu

Rio Machadinho

Iga
rap

é
dos

Três

Morr
os

Igarapédo Zezinho

Rio dos Macacos

Igarapé
Juruazinho

IgarapéFortuna

IgarapéSão Cristóvão

Iga
rap

é Sã
o C

ris
tóv

ão

Iga
rap

é Bom Futuro

Igarapé do Borrachudo

Igarapédo Borrachudo

Rio Preto

Iga
rap

é
Cara

ntã

Iga
rap

é Gu
ara

ná

Igarapé do Boi

Igarapé Preto

IgarapéSão Domingos

Igarapé Arigó

Rio
Branco

IgarapéMandivá

Igarapé Tartaruguinha

Igarapé da Onça

Iga
rap

é do Lag
o Verde

Igarapé
doLagoVerde

Igarapé Itu

Igarapé Sucuri

Iga
rap

é
S u

cu
ri

Iga
rap

éSurubim

Igarapé Seco

Igarapé da Cruz

Igarapédo
Guapó

Igarapé do Lucíolo

Igarapé SantaCruz

Iga
rap

é d
o V

ea
do

Igarapé Defumador

IgarapéSucuri

Igarapéda Cutia

Rio
Pr

eto

Igarapé São

Félix

Iga
rap

é d
oI

nfe
rno

Igarapé
dasLagoas

Igarapé Ingarana

Iga
rap

é In
gar

ana

Iga
rap

é
do

Mirit
i

Iga
rap

é do
Div

iso
r

Igarapédo Campo

Igarapé Cujubim

Igarapé No
ve

de

Janeiro

Igarapé

Nove de Janeiro

Igarapéda
Trindade

Igarapé do Limão

Rio
Am

azô
nia

Sepoti

Tenharim
do Igarapé

Preto

Tenharim
Marmelos
(Gleba B)

Diahui

Pirahã

Nove de
Janeiro

Tenharim
Marmelos

560000

560000

580000

580000

600000

600000

620000

620000

640000

640000

660000

660000

680000

680000

90
00

00
0

90
00

00
0

90
20

00
0

90
20

00
0

90
40

00
0

90
40

00
0

90
60

00
0

90
60

00
0

90
80

00
0

90
80

00
0

91
00

00
0

91
00

00
0

91
20

00
0

91
20

00
0

91
40

00
0

91
40

00
0

91
60

00
0

91
60

00
0

Projeto: 

Mapa 5.7.4.a:

Data Mapa NºEscala Revisão

Ø

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Base_vetorial_continua_escala_100mil - Disponível
em: ftp://geoftp.ibge.gov.br/mapeamento_sistematico/topograficos/escala_100mil/vetor/ - em novembro de 2013
INPE http://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas#exportar - Municípios: Humaitá e Manicoré - AM
e Machadinho do Oeste - RO - dados obtidos após janeiro de 2016 -  AQUA M-T (sensor MODIS, início da tarde)
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Foto 01: Vista da Rodovia do Estanho, que atravessa a TI 
Tenharim/Marmelos por aproximadamente 60 km. 

Foto 02: Campos naturais existentes nas adjacências da 
Rodovia do Estanho, em área localizada na TI 
Tenharim/Marmelos. A vegetação é alvo de constantes focos de 
incêndio, principalmente na estação seca. 

Foto 03: Ponto de retirada de taboka dos Tenharim, localizado 
nas margens da Rodovia do Estanho. A espécie é exclusiva dos 
campos naturais, sendo utilizada para confecção de flautas e 
flechas. 

Foto 04: Tentativa de loteamento ilegal realizada dentro da TI 
Tenharim/Marmelos em 2013. 

Foto 05: A Rodovia do Estanho, por ser estrada não oficial, é 
utilizada em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, 
escoamento de madeira ilegal, dentre outras. 

Foto 06: Criação de gado na área do Parque Nacional dos 
Campos Amazônicos. 
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Foto 07: Vista do Rio Branco, que marca o limite da Terra 
Indígena. O cascalho existente no local vem sendo roubado para 
construção de casas e ensecadeiras de grãos, segundo relatos 
dos Tenharim.  

Foto 08: Os brigadistas, uniformizados de calça verde e 
camiseta amarela, expuseram as ações realizadas pelo Prevfogo 
(aldeia Vila Nova, 10/11/15). 

Foto 09: Base do Centro Nacional de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais – Prevfogo do IBAMA, localizada na 
aldeia Vila Nova (10/11/15). 

Foto 10: Ferramentas utilizadas na implantação de aceiros e no 
combate à incêndios (aldeia Vila Nova, 10/11/15). 

Foto 11: Brigadista do Prevfogo demonstrando abafadores 
utilizados no combate à incêndios (aldeia Vila Nova, 10/11/15). 

Foto 12: Bombas costais utilizadas nas atividades de combate 
ao fogo (aldeia Vila Nova, 10/11/15). 

 


