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Criada a Associação Paumari
O povo indígena Paumari do rio Tapauá, no 

sul do Amazonas, registrou no começo de ju-
nho sua Associação do Povo da Água (AIPA). 
Idealizada pouco a pouco, quando começaram a 
elaboração seu Plano de Gestão Territorial e Am-
biental, há 10 anos, a associação nasce agora 
com um desenho preciso dos anseios do povo 
Paumari.

Apesar de uma diretoria enxuta, a AIPA está 
pautada pela pluralidade entre os membros. 
Como explicou o indigenista da OPAN, Magno 
de Lima dos Santos, os Paumari não têm um ca-
cique geral, por isso uma preocupação em pos-
sibilitar as diferentes perspectivas para tomadas 
de decisão. Assim, foi formada a Coordenação 
Executiva e, ainda, o Conselho de Lideranças, 
ambos a serem constituídos a partir da partici-
pação de mulheres e homens.

“A associação 
como um todo se 
preocupou com a 
participação das 
mulheres para 
pensarem, jun-
tos, no povo Pau-
mari”

, disse o indigenista Diogo Henrique Giroto.

No âmbito da coordenação executiva foram 
definidas ainda coordenações temáticas volta-
das ao manejo de pirarucu, atividade em que são 
referência para outros povos. As coordenação 
se dividem em contagem de pirarucu, cozinha, 
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vigilância territorial e pesca. Apesar disso, a fi-
nalidade da AIPA é ampla e extrapola a questão 
do manejo. “A Associação congregará e repre-
sentará comunidades do povo indígena Paumari 
com objetivo de defender os direitos e interes-
ses do povo indígena Paumari”, definem em seu 
estatuto.

São atribuições da AIPA a luta por direitos, o 
controle social de políticas públicas como as de 
saúde e educação, o apoio à gestão territorial 
e aos manejos sustentáveis, a manutenção do 
patrimônio dos Paumari - que hoje mantém es-
truturas como o flutuante de pré-beneficiamen-
to do pirarucu e um barco - e a realização da 
representação legal do povo em  defesa de seus 
interesses. 

Registro da associação em cartório

Conheça mais sobre o povo 
Paumari:

www.amazonianativa.org.br
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SAF Apurinã: qualidade
e diversidade

Há um tempo a Terra Indígena (TI) Caititu, do 
povo indígena Apurinã, estava com diversas áreas 
degradadas, onde não havia árvores e só o sol es-
caldante incidindo direto sobre o capim. Hoje, po-
rém, elas são ocupadas por unidades de sistemas 
agroflorestais (SAFs), áreas de plantio diversifica-
das e sem o uso de agrotóxicos, que estão cada vez 
maiores e diversas.

“Agora no meu canteiro a gente planta desde 
roça até a castanheira”, contou Antonio Francisco 
Pereira de Lima, da aldeia Idecorá, conhecido como 
Pinóquio, que só este ano plantou 300 mudas de 
plantas. A diversidade é enorme. Ao andar pelo 
SAF, por onde se passa tem açaí, goiaba, abacaxi, 
macaxeira, banana, biribá, limão, urucum e tantas 
outras. “O meu pensamento é nunca parar. É sem-
pre ir aumentando”, disse ele.

Pinóquio e Raimundo Nonato de Oliveira, o Pura-
qué, contam que além da diversidade de produtos, 
os SAFs estão ajudando na união do povo Apurinã. 
Antes ninguém se falava e hoje costumam se visitar 
mais e se ajudar com a manutenção da terra entre 
uma aldeia e outra. “A gente se sente bem quando 

chega numa comunidade e está todo mundo tra-
balhando”, destacou Puraqué, que junto a outros 
Apurinã vem apostando firme na atividade, iniciada 
em 2013 com apoio do projeto Raízes do Purus, 
patrocinado pela Petrobras por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental.

Solange Valéria de Souza e Francisco Jesus de 
Oliveira da Silva duvidavam que dava certo o SAF, 
mas resolveram fazer a aposta e em um ano têm 
uma infinidade de produtos. “Eu ficava na dúvida. 
Se plantar será que vai nascer? Plantei só um pe-
dacinho aqui na beirada. Agora já tem o SAF há um 
ano. Cupuaçu, acaí, banana, abacaxi, pupunha, ma-
racujá”. Francisco contou que o objetivo é não faltar 
nada na mesa e disse que dá pra deixar de comprar 
coisas de fora com o SAF.

Além da diversidade, Solange destacou a qualida-
de dos produtos, que não tem produtos químicos: 
“Com o natural o sabor muda totalmente. Banana 
com agrotóxico solta logo. Fica bonita, amarelinha, 
mas fica uma banana sem gosto”, destacou.

Na aldeia Açaizal, no outro lado da terra Apurinã, 

Antonia Rodrigues da Silva e João Pereira da Silva 
também estão trabalhando no SAF pouco a pouco e 
mostraram a diversidade de produtos – entre eles o 
açaí, que dá nome à aldeia. Com tudo o que produ-
zem, ainda sobram produtos pra vender, o que está 
mais fácil, explicou Antonia, agora que tem uma 
estrada conquistada com apoio da Associação dos 
Produtores da TI Caititu (APITC).

Apesar de comercializarem alimentos, com o SAF 
o objetivo maior é o consumo próprio: “É lógico que 
a gente vai querer vender, mas o nosso ideal é a ali-
mentação mesmo”, disse Pedro Antônio Gomes de 
Assis, o Tatá, da aldeia Nova Esperança II. 

Ele contou sobre o percurso histórico dos SAFs 
de 2013 até os dias atuais e as técnicas usadas, 
que hoje já até ensinam para outras pessoas em 
encontros que foram realizados na cidade de Lá-
brea, na Bahia, em outras aldeias e até junto a po-
vos da Colômbia e do Peru. “A partir desse mane-
jo conhecemos muitas pessoas, quase o mundo 
todo, aprendendo. E além de aprender a gente en-
sina, passa nosso conhecimento e em troca recebe 
o aprendizado dos outros”, concluiu.
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Francisco e Solange com a família.

Pedro, o Tatá

Açaí, patauá, pupunha e outras no SAL da aldeia Idecorá.

Maria, a Rainha do SAF, e Marcelino Apurinã Puraqué e Pinóquio.

João, à direita, com esposa e filho.

Antonia e João

Solange mostrando o pé de gergelim
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A alimentação escolar industrializada que chega 
nas aldeias do Amazonas muitas vezes é incom-
patível com a cultura dos povos indígenas. Além 
disso, navegando longas distâncias, os gastos para 
transporte são elevados e é comum os produtos 
chegarem com atraso. O problema vem sendo dis-
cutido ano a ano por diversos povos e agora pode 
ter avanços importantes com a aquisição de uma 
diversidade de alimentos das próprias comunida-
des.

Pela lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, pelo 
menos 30% do valor repassado a estados e mu-
nicípios para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) devem ser utilizados na compra de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar, sendo 
prioridade compras de comunidades tradicionais 
indígenas e remanescentes de quilombos.

Uma das dificuldades para a aquisição dos ali-
mentos, porém, é que os de origem vegetal proces-
sados (como polpa de fruta e farinha) e de origem 
animal, só podem ser transportados com o cum-
primento e inspeção das normas sanitárias. Mas a 
partir de uma nota técnica realizada pelo Ministério 
Público Federal (MPF), Superintendência Federal 
da Agricultura (SFA) e Agência de Defesa Agrope-
cuária e Florestal do Amazonas (ADAF)*, os órgãos 
estão orientados a fazer a aquisição na modalidade 
de compra direta, em que o alimento é consumido 
dentro da própria terra indígena, conforme os cos-
tumes do povo. 

Diversos municípios já estão fazendo as chama-
das públicas para a aquisição. Em Lábrea, o povo 
Apurinã, por exemplo, vai fazer sua primeira expe-
riência de venda de produtos este ano. 

Para as prefeituras e o governo estadual, lançar 

Alimentação escolar direto da aldeia

o edital para aquisição de pelo menos 30% de ali-
mentos da agricultura familiar, não é apenas uma 
oportunidade, mas obrigação conforme previsto 
na lei. Dessa forma, quem não publicar a chamada 
pública, facilitando ainda sua divulgação entre as 
comunidades e respeitando o preço dos produtos 
(preço médio a partir de três orçamentos realizados 
no mercado local), pode ser responsabilizado judi-
cialmente. “Quem não cumprir está sujeito a res-
ponder por improbidade administrativa”, destacou 
o procurador Fernando Merloto Soave, do MPF.

O procurador explicou ainda que para a aquisi-
ção de alimentos por compra direta, cabe aos po-
vos indígenas a realização do levantamento de sua 
produção. Ou seja, contar quanto poderiam dispor 
de seus roçados (de mandioca, cará, abacaxi, ba-
nana e outros), de peixe e de produtos da floresta 
como castanha e açaí para as escolas. As comu-
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nidades devem se organizar também para tirar a 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP).

Mais informações na nota técnica, que pode 
ser acessada na internet pelo link http://www.
mpf.mp.br/am/sala-de-imprensa/docs/nota-tec-
nica-merenda-escolar-indigena, pelo contato da 
Comissão de Alimentos Tradicionais dos Povos 
do Amazonas (Catrapoa/MPF) –  pram-catra-
poa@mpf.mp.br – ou junto ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE), 
com Sineide Neres: maria.neres@fnde.gov.br /  
(61) 2022-5501

*Os avanços para a alimentação escolar no Amazonas 
são resultado do trabalho da Comissão de Alimentos Tra-
dicionais dos Povos do Amazonas (Catrapoa/MPF), que 
envolve instituições públicas, populações tradicionais, mo-
vimento indígena e organizações da sociedade civil. 

Peixe preparado na TI Caititu.
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Preparo de caiçuma de banana do povo Deni do rio Xeruã.



4

funciona”, observa o indigenista e coordenador do 
projeto Raízes do Purus, Gustavo Silveira, obser-
vando que que é preciso ter fiscalização periódica 
para efetivação da proteção.

Gustavo Silveira destacou que as ações de prote-
ção são realizadas como forma de implementação 
da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial 
em Terras Indígenas (PNGATI) e que ainda é preciso 
apoiar outros povos no acesso a essa política para a 
gestão de seus territórios. “Estes quatro povos com 
quem trabalhamos estão num conjunto de 305 po-
vos, falantes de diversas línguas. É importante que 
outros também recebam apoio para fortalecimento 
de seu território, garantia de seus modos de vida, 
da diversidade cultural e a da sociobiodiversidade”, 
concluiu ele. 

Proteção territorial 

A ocupação tradicional dos povos indígenas pro-
porciona a conservação da natureza em áreas de 
floresta amazônica, cerrado, caatinga, mata atlân-
tica, pampas e pantanal. Na Amazônia Legal, as 
terras indígenas têm apenas 2% de perda florestal 
de acordo com dados do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (INPE). Ou seja, 98% de área não 
desmatada, o que se se deve à garantia das demar-
cações e ao trabalho dos indígenas em torno de sua 
gestão e proteção territorial. 

Realizada a partir de um conjunto de ações, a pro-
teção territorial é bem-sucedida quando vinculada a 
atividades produtivas, sociais e culturais do povo. É 
o caso das ações desenvolvidas pelos povos Pau-
mari, Apurinã, Jamamadi e Deni, nas regiões sul e 
sudoeste do Amazonas, com apoio do projeto Raí-
zes do Purus, patrocinado pela Petrobras por meio 
do programa Petrobras Socioambiental, executado 
pela Operação Amazônia Nativa (OPAN). 

As terras Paumari do rio Tapauá sofriam muitas 
invasões para retirada ilegal de peixes e quelônios, 
mas os indígenas começaram a trabalhar a vigilância 
após a demarcação da terra. Durante a elaboração 
do planjo de gestão territorial quando se reuniram e 
localizaram no mapa os pontos frágeis da área, qua-
lificaram as ações. Hoje a atividade é consolidada 
e diretamente associada ao manejo de pirarucu. Os 
Paumari fazem rondas nos lagos e mantém flutuan-
tes em locais estratégicos de acesso dos rios e la-
gos. “A gente conseguiu, com a vigilância, diminuir 
as invasões. Porque a gente sentou, se reuniu. Aí 
que a gente conseguiu mesmo essa vigilância bem 
mais rígida”, conta Eugênio Paumari. 

Assim como eles, os Deni do rio Xeruã fazem a vi-
gilância como parte do manejo de pirarucu, realizan-
do rondas pelos locais mais suscetíveis a invasões. 
Já os Apurinã e Jamamadi associam a atividade à 
coleta da castanha e à extração de copaíba, respecti-

vamente, quando percorrem grandes extensões ter-
ritoriais, momento que é também uma oportunidade 
para visitar locais de grande importância cultural. Ao 
todo, estes quatro povos contribuem com a manu-
tenção de uma área de 2,3 milhões de hectares nas 
bacias dos rios Purus e Juruá.

Além das ações de vigilância territorial, a prote-
ção territorial envolve registros de invasão pelos in-
dígenas, monitoramento das ocorrências e as ações 
de fiscalização. Estas, atribuições dos órgãos fiscali-
zadores como Instituto Brasileiro de Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Polí-
cia Militar Ambiental, Polícia Federal e a Fundação 
Nacional do Índio (Funai), que têm condições de 
aplicar multas, por exemplo. “A vigilância sozinha 
não funciona e a fiscalização sozinha também não 

Proteção territorial associada à extração de copaíba do povo Jamamadi
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Indígena Deni colocando placa nos limites da Terra Indígena.
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